
Ajuntament de 
Sant Pere de Torelló 

La Sra. Cristina Montoro Roura, Secretària-Interventora de l'Ajuntament de Sant 
Pere de Torelló, província de Barcelona, 

CERTIFICO: 

Que en data 9 de març de 2020, el Ple de la Corporació, reunit en sessió ordinària, va 
aprovar, amb la majoria legal suficient, entre d'altres, el següent acord: 

"APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per 
aprovar el Reglament de participació ciutadana. 

Considerant dit informe que va ser emès en data 5 de març d'enguany, i vist el 
projecte de Reglament de participació ciutadana, el qual recull les necessitats de 
regulació de la intervenció en la vida pública local, 

Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels 
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat 
per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, 

En vista a tot el que s'ha exposat en els apartats anteriors, 

S'ACORDA: 

PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de de participació ciutadana amb el 
contingut següent: 

"Preàmbul: 

Amb l'aprovació d'aquest Reglament de Participació Ciutadana, l'Ajuntament de 
Sant Pere de Torelló fa explícita la voluntat d'incrementar els canals de 
participació de la ciutadania en els afers públics del nostre municipi. 

La implicació dels ciutadans i ciutadanes en el bon funcionament de la vida 
col·lectiva dels municipis no s'ha de limitar a l'elecció dels seus representants a 
l'Ajuntament un cop cada quatre anys. 

Són responsabilitat de l'administració municipal i de tots els ciutadans: les 
actituds de respecte i civisme vers les persones que convivim a Sant Pere de 
Torelló, la corresponsabilitat en les decisions que ens afecten a tots i totes, la 
participació activa i responsable d'entitats i associacions ... Vetllar per tots 
aquests elements és clau ja que permetran a la ciutadania ser també part dels 
afers municipals. 
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És també funció d'aquest Reglament de Participació Ciutadana la creacio 
d'estructures col·lectives de deliberació i d'acords sobre el funcionament del 
municipi, que fomentin una reflexió i visió global de Sant Pere de Torelló per 
damunt de visions sectorials limitades a interessos i/o problemes immediats o de 
tipus corporatiu. Aquests òrgans han de permetre que els ciutadans i ciutadanes 
així com les persones amb càrrecs públics que els representen valorin i debatin 
conjuntament els temes que els afecten, respectant sempre la capacitat de 
decisió pròpia de l'Ajuntament. 

Una altra de les finalitats d'aquest Reglament de Participació Ciutadana és la 
d'ajudar a fomentar la formació cívica i democràtica de la ciutadania de Sant 
Pere de Torelló, promovent un millor coneixement de les institucions 
democràtiques locals i la corresponsabilitat en els afers públics. En aquest sentit, 
l'Ajuntament assumeix el compromís de facilitar la màxima informació sobre les 
activitats, obres i serveis municipals per mitjà dels diversos suports materials i 
tecnològics que avui existeixen i, alhora, recollir i donar resposta a les opinions o 
demandes que li arribin a través de qualsevol d'aquests mitjans. 

El reglament a més, ha de garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes a la 
participació i ha de potenciar un teixit associatiu ric, plural i participatiu. Per 
tant, la participació ciutadana s'entén com un procés continuat de 
democratització de la vida municipal. 

TÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS GENERALS. 
Article 1. Objecte. 

l. El present Reglament té per objecte la regulació dels mitjans, formes i 
procediments de participació de la ciutadania del municipi de Sant Pere de 
Torelló en la gestió municipal, així com de les entitats ciutadanes de la mateixa, 
d'acord amb el que preveu la Constitució i les lleis. 

2. Les obligacions de publicitat activa i els drets d'informació pública de la 
ciutadania no són objecte de regulació en aquest Reglament, regint-se per la 
seva normativa específica. 

Article 2. Àmbit d'aplicació. 

l. L'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, en els termes establerts en cada cas, 
inclou els ciutadans i les ciutadanes, veïns i veïnes del municipi de Sant Pere de 
Torelló, així com a les entitats ciutadanes domiciliades i acreditades en el 
mateix. 

2. A l'efecte d'aquest Reglament la denominació ciutadà o ciutadana s'utilitza per 
emfatitzar la relació que s'estableix entre l'Administració pública amb els que fan 
servir els serveis i amb tot el públic que té interès en els seus serveis i en els 
seus resultats. 
Veí o veïna és el subjecte titular de drets i obligacions que configuren un estatut 
jurídic especial per la seva vinculació a les fronteres de cada murucrpr. 
S'adquireix la condició de veí o veïna mitjançant la inscripció en el Padró 
Municipal d'Habitants. 
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Són entitats ciutadanes, les associacions, fundacions i altres ens de naturalesa 
anàloga que els seus objectius estatutaris hi figuri la defensa dels interessos 
generals o sectorials dels veïns, que tinguin domicili social o delegació al 
municipi de Sant Pere de Torelló i que es trobin inscrites en el registre municipal 
previst en aquest Reglament. 

Article. 3. Finalitat. 

L'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, a través d'aquest Reglament, persegueix 
els següents objectius, que serviran, si s'escau, com a criteris d'actuació: 

a) El desenvolupament efectiu de la participació ciutadana d'acord amb el que 
preveuen els articles 9.2 i 23.1 de la Constitució. 

b) Impulsar la participació dels ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics, 
establint noves vies de participació, que garanteixin el desenvolupament de la 
democràcia participativa, el govern obert i l'eficàcia de l'acció pública. 

c) Facilitar a la ciutadania, veïns i veïnes i entitats ciutadanes la més àmplia 
informació sobre l'activitat municipal. 

d) Fomentar la vida associativa al municipi, garantint la convivència solidària i 
equilibrada en la lliure concurrència d'iniciatives ciutadanes sobre els assumptes 
públics. 

e) Fomentar la més àmplia participació en tots els grans projectes que afectin el 
municipi per assolir el desenvolupament integral i sostenible. 

f) Garantir l'accés dels ciutadans i ciutadanes als recursos i estructures 
municipals perquè aquests puguin implicar-se en la gestió dels equipaments i 
activitats municipals. 

g) Fomentar l'ús de mitjans electrònics per a l'efectivitat del dret de 
participació. 

h) Fer efectius els drets i deures dels veïns i de les veïnes d'aquest municipi, 
recollits en l'article 18 de la LRBRL, i relatius a la participació. 

i) Potenciar la creació d'òrgans sectorials i territorials que permetin la 
participació efectiva de la societat civil i la incorporació de les iniciatives 
ciutadanes que persegueixin millorar l'interès general. 

j) Garantir que les formes i mitjans de participació ciutadana arribin a totes les 
persones i entitats, amb independència de la seva condició personal, econòmica, 
social i / o cultural. 

Article 4. Caràcter consultiu. 

Tots els mitjans de participació regulats en aquest Reglament tenen caràcter 
consultiu d'acord amb el que disposa l'article 69.2 de la LRBRL, sense perjudici 
de la qual cosa i, amb caràcter previ a la realització de qualsevol acció de 
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participació, l'òrgan municipal competent per resoldre pot declarar la seva 
adhesió als resultats sorgits de qualsevol d'aquests processos de participació. 

Article 5. Universalitat. 

L'Ajuntament adoptarà les mesures adequades per tal de garantir l'efectiva 
participació de les persones incloses en col·lectius amb dificultats especials en 
atenció a la seva condició individual o social, així com la màxima pluralitat i 
diversitat en la participació i l'efectiva igualtat de gènere en òrgans, mitjans i 
drets regulats en aquest Reglament. 

Article 6. Ús de mitjans electrònics. 

l. L'Ajuntament impulsarà la utilització interactiva de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per facilitar la participació del veïnatge. 

2. S'adoptaran les mesures necessàries que garanteixin el dret de la ciutadania i 
entitats ciutadanes a utilitzar mitjans electrònics per fer efectiva la seva 
participació en qualsevol dels òrgans, mitjans i drets regulats en aquest 
Reglament, amb especial incidència en el foment de la participació a distància. 

TÍTOL SEGON.- DRETS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

SECCIÓ 1a. EL DRET DE PETICIÓ. 

Article 7. El dret de petició. 

Tota persona natural o jurídica, de forma individual o col·lectiva, podrà exercir el 
dret de petició sobre qualsevol assumpte o matèria de competència del municipi, 
amb independència que afectin exclusivament el o els peticionaris o siguin 
d'interès col·lectiu o general, de conformitat i en els termes i condicions que 
preveu la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre, Reguladora del Dret de 
Petició. 

SECCIÓ 2a. EL DRET A FORMULAR QUEIXES, FELICITACIONS, 
RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS. 

Article 8. Dret a presentar queixes, felicitacions, reclamacions i 
suggeriments. 

Tota persona, natural o jurídica, de forma individual o col·lectiva, pot presentar 
davant l'Ajuntament queixes, felicitacions, reclamacions i suggeriments respecte 
de qualsevol activitat o servei de competència municipal, sense perjudici del dret 
a interposar els recursos administratius o jurisdiccionals pertinents. 

Article 9. Mitjans per presentar queixes, felicitacions, 
reclamacions i suggeriments. 

l. L'Ajuntament oferirà canals tant telemàtics com presencials per a la 
presentació de queixes, felicitacions, suggeriments i reclamacions relatives a les 
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activitats i serveis de la seva competència, tant amb caràcter general com amb 
caràcter sectorial per àmbits específics d'activitat municipal. 

2. Els sistemes de presentació de queixes, felicitacions, suggeriments i 
reclamacions permetran a la ciutadania tenir constància de la seva presentació i 
obtenir còpia justificativa de la mateixa. 

3. En tot cas, l'Ajuntament disposarà de models normalitzats de queixes, 
felicitacions, suggeriments i reclamacions generals, permetent la seva 
presentació electrònica i presencial. 

4. Els sistemes de presentació de queixes, felicitacions, suggeriments i 
reclamacions hauran d'identificar l'autoria de les mateixes, així com el mitjà 
electrònic o presencial per donar-les resposta. 

Article 10. Gestió i contestació. 

l. L'Ajuntament deixarà constància de la recepció de la queixa, felicitació, 
reclamació i suggeriment i procedirà a la seva contestació o tramitació. No 
obstant això, s'han d'inadmetre a tramiten els següents supòsits: 

a) Manca de direcció i mitjà per al contacte amb el reclamant. 

b) Abús o reiteració de queixes, felicitacions, suggeriments i reclamacions en 
relació amb el mateix tema o que ja han estat objecte de contestació. 

c) Queixes, felicitacions, suggeriments o reclamacions fraudulentes o ofensives. 

2. L'Ajuntament registrarà totes les queixes, felicitacions, suggeriments i 
reclamacions, tant presentades electrònica i presencialment, com mitjançant 
altres dispositius o sistemes. 

3. L'Ajuntament disposarà d'òrgans i procediments interns que garanteixin 
l'estudi individualitzat, gestió i contestació de totes les queixes, felicitacions, 
reclamacions i suggeriments rebuts. 

4. En cas que la queixa, felicitació, reclamació i suggeriment pateixi de 
deficiències o omissions, es podrà requerir el reclamant perquè procedeixi a 
l'esmena i millora en termini de deu dies. 

5. La contestació o inadmissió de les queixes, felicitacions, suggeriments i 
reclamacions s'haurà de realitzar en termini màxim d'un mes des de la recepció. 

SECCIÓ 3a. EL DRET DE PROPOSTA CIUTADANA. 

Article 11. La proposta ciutadana. 

l. La proposta ciutadana és aquella forma de participació mitjançant la qual 
qualsevol persona natural o jurídica de les indicades a l'article següent, pot 
dirigir-se a l'Ajuntament per traslladar propostes d'actuació de competència i 
interès públic municipal, amb l'objecte que es porti a terme. 
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La proposta ciutadana podrà ser individual o col·lectiva, podrà presentar per 
escrit o a través dels canals digitals de l'Ajuntament i, en ella s'ha de descriure 
de manera clara en què consisteix i els motius que la justifiquen o aconsellen. 

2. No s'admetran propostes que es limitin a defensar dret o interessos 
individuals o col·lectius però que siguin aliens a l'interès públic local. 

Article 12. Promotors de la proposta 

Els promotors de propostes poden ser: 

a) Qualsevol persona major de setze anys inscrita al padró municipal. 

b) Qualsevol entitat ciutadana inscrita al Registre d'associacions entitats 
ciutadanes. 

c) Qualsevol associació empresarial, sindicat o col·legi professional que 
desenvolupi activitats en l'àmbit municipal. 

d) Qualsevol conjunt de veïns i/o veïnes. 

Article 13. Recepció de suports a les propostes. 

1. Les propostes, un cop presentades, i en una primera fase de tractament, 
queden obertes a la recepció de suports per part dels veïns i veïnes majors de 
setze anys. 

2. El suport a la proposta consisteix en la manifestació de la conformitat amb 
l'actuació plantejada. L'Ajuntament habilitarà els mitjans presencials o digitals 
necessaris per a això per un termini màxim de divuit mesos per a cada proposta. 

3. En tot cas, el sistema per presentar propostes o suports garantirà la 
confidencialitat dels que han presentat la proposta i, per evitar suplantacions o 
duplicitats, verificarà la identitat de les persones amb relació de veïnatge que 
atorguen el suport. 

4. Quan una proposta arribi a un nombre de suports equivalent a 1'5% del 
nombre de veïns i veïnes majors de setze anys, serà considerada proposta 
col·lectiva, passant a la segona fase. 
La xifra equivalent al 5% del nombre de veïns i veïnes es fixarà a la data de la 
presentació de la proposta ja que el padró d'habitants no és estàtic i això 
suposarà seguretat. 

Article. 14. Elevació a proposta col·lectiva i resolució. 

1. En la segona fase, el proponent podrà plantejar la proposta a la resta de la 
ciutadania a través dels mitjans físics o telemàtics que l'Ajuntament posi a la 
seva disposició a l'objecte que durant quinze dies puguin presentar totes les 
al·legacions a la mateixa que estimin oportunes. Transcorregut aquest termini, i 
amb base en aquestes al·legacions, l'òrgan municipal competent procedirà a la 
seva acceptació o rebuig, si s'escau, com a proposta col·lectiva. 
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SECCIÓ 4a. LA INICIATIVA CIUTADANA. 

Article 15. La iniciativa ciutadana. 

l. La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o 
activitats municipals. En el marc establert per les lleis, l'Ajuntament regularà: 

a. El dret a proposar l'aprovació de projectes o reglaments en els àmbits 
competencials propis. 

b. El dret a sol·licitar de l'Ajuntament que faci determinada activitat d'interès 
públic municipal comprometent-se els sol·licitants a aportar mitjans econòmics, 
béns, drets o treball personal. 

2. Per formular la iniciativa ciutadana sobre propostes d'aprovació de projectes o 
reglaments serà d'aplicació l'art. 70 bis apartat 2 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 
RLBLR. En cap cas podran ser objecte d'aquesta iniciativa normes reguladores de 
tributs o preus públics. 

3. Per efectuar propostes d'actuació sobre assumptes a incloure a l'ordre del dia 
del Ple els quals no es refereixin a propostes d'aprovació de projectes o 
reglaments previst a l'apartat anterior, s'exigirà que ho sol·liciti un mínim del 
10% de les entitats inscrites en el Fitxer Municipal d'Associacions i Entitats, les 
quals n'hauran d'acreditar la voluntat, mitjançant certificació de l'acord de 
l'assemblea en què es decidí. Igualment, ho podrà sol·licitar qualsevol persona 
empadronada al municipi, amb el suport d'un nombre de signatures no inferior al 
20% dels habitants del municipi d'acord a allò establert a l'article 70 bis de la 
Llei reguladora de Bases de Règim Local. Acomplerts aquests requisits, l'alcalde 
o alcaldessa resoldrà la sol·licitud a la propera sessió ordinària. 

Article 16. Tramitació i resolució. 

La sol·licitud, per tal que l'Ajuntament faci determinada activitat d'interès públic 
municipal, la podrà formular qualsevol ciutadà o ciutadana mitjançant escrit que 
indiqui clarament l'actuació que es demana i els mitjans econòmics i/o personals 
que aporten els peticionaris per col·laborar en la seva realització de l'activitat. En 
el cas de persones menors de setze anys caldrà que els seus representants 
legals validin la petició. 
L'escrit ha de contenir el nom i cognom de la persona signant, el domicili, el DNI 
i la firma. 

SECCIÓ Sª. EL DRET A INTERVENIR EN ELS PLENS 

Article 17. El dret a intervenir en els plens. 

l. Tota persona natural o jurídica pot sol·licitar intervenir en els plens ordinaris 
de l'Ajuntament. 

2. Les sol·licituds d'intervenció han de ser registrades amb quatre dies hàbils 
d'antelació a la celebració de Ple i es detallarà l'assumpte a tractar que serà de 
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competència municipal, sense que pugui versar sobre procediments sub iudice o 
que hagin estat prèviament contestats. 

3. Correspon a l'Alcaldia ordenar i tancar el torn de precs preguntes per al 
públic assistent. 

TÍTOL TERCER.- INSTRUMENTS LOCALS DE PARTICIPACIÓ. 

SECCIÓ 1ª. LA CONSULTA POPULAR. 

Article 18. La consulta popular. 

L'Ajuntament, d'acord amb l'article 71 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, RLBRL, 
podrà sotmetre a consulta popular els assumptes de la competència pròpia 
municipal i de caràcter local que siguin especialment rellevant per als interessos 
dels ciutadans; excepte els relatius a la hisenda local, l'establiment de preus 
públics i/o aquelles qüestions que ja hagin estat sotmeses a consulta ciutadana 
durant la mateixa legislatura. 

L'Ajuntament podrà celebrar consultes ciutadanes per petició ciutadana havent 
recollit un 20% de signatures del nombre de veïns i veïnes majors de 16 anys. 
En aquest darrer cas caldrà presentar nom i cognoms, número de DNI i 
signatura. 

Per acordar la seva realització caldrà l'acord majoritari del ple municipal i fer la 
tramitació corresponent davant la Generalitat de Catalunya i l'òrgan competent 
de l'Estat. 

Podran votar en aquestes consultes les persones més grans de 16 anys inscrites 
al padró, sempre i quan no s'especifiqui a la publicació de la consulta un altre 
franja d'edat. 

Quan l'interès local així ho aconselli, l'Ajuntament, d'ofici o a proposta d'un grup 
de ciutadans o ciutadanes, podrà demanar l'opinió del veïnatge, bé en un 
determinat àmbit territorial inferior al Municipi, bé amb caràcter sectorial a un 
determinat grup d'interessats, sobre actuacions o polítiques públiques de 
competència municipal. 

En el cas que la iniciativa de consulta popular sectorial o territorial correspongui 
a la ciutadania, la proposta haurà d'anar subscrita pel 20% del veïnatge censat 
en l'àmbit territorial o afectat per l'àmbit sectorial de la consulta. 

Article 19. Tramitació. 

Correspon a l'Ajuntament fer els tràmits pertinents per dur a terme la consulta 
popular sobre matèries de la seva competència. En tot cas, el ple ratificarà la 
convocatòria d'una consulta ciutadana. En cas que la iniciativa no sigui ratificada 
pel ple, caldrà exposar els motius de la denegació. 
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El resultat de la consulta ciutadana serà pres en consideració sempre que la 
participació sigui com a mínim del 40% del nombre de veïns i veïnes majors de 
16 anys. 

La consulta ciutadana consistirà en una o diverses preguntes tancades, el 
redactat de les quals serà aprovat pel Ple de l'Ajuntament. Les preguntes poden 
tenir dues o més respostes possibles i es contempla la possibilitat de formular 
preguntes la resposta de les quals consisteixi a ordenar per preferències 
diferents alternatives. 

No es podran fer, cada any, més de dues consultes de les indicades en aquest 
Article. 

Tot el que no preveu aquest Article es regularà pel que disposa la legislació 
estatal i de la comunitat autònoma vigents. 

Article 20. Convocatòria i campanya informativa. 

l. La convocatòria tindrà el següent contingut mínim: 

a) Pregunta o preguntes sotmeses a votació. 
b) Campanya informativa indicant terminis i mitjans d'informació sobre les 
diferents opcions relatives a la consulta. 
c) Aprovació del cens de veïns i veïnes que ostenten la condició de votants. 
d) Període de votació. 
e) Modalitats i llocs del vot permès. 
f) Mesures que garanteixin la imparcialitat del procés d'informació, votació, 
escrutini i control del procés, incloent la designació d'una Comissió de 
Seguiment. 

2. L'Ajuntament promourà la màxima difusió pública de la consulta, a través dels 
mitjans de comunicació públics, que s'estimen convenients i especialment dels 
canals digitals de transparència i participació. 

Article 21. Votació. 

l. La votació es realitzarà preferentment per mitjans electrònics, admetent-se, 
així mateix, la votació presencial en els llocs que així es determini en la 
convocatòria. 

2. Els procediments i sistemes de vot han de garantir la identificació dels 
votants, que cada votant només pugui votar un cop i la segregació entre votant i 
sentit del vot. 

Article 22. Escrutini i publicació dels resultats. 

l. Finalitzat el període de votació, l'Ajuntament durà a terme l'escrutini, 
procedint a la seva publicació al web municipal i tauler d'edictes municipal en 
termini màxim de cinc dies hàbils. 
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SECCIÓ 2ª. L'AUDIÈNCIA PÚBLICA. 

Article 23. L'audiència pública. 

En qüestions especialment significatives de l'acció municipal, l'Alcaldia podrà 
constituir un espai de deliberació participativa, preferentment de caràcter 
telemàtic, per tal de donar a conèixer a la ciutadania iniciatives municipals i 
promoure l'opinió i debat per part de la ciutadania. 

En tot cas, la participació ciutadana es durà a terme per un termini rrururn de 
vint dies i quedarà constància del nombre d'aportacions i suggeriments realitzats 
i del seu contingut, publicant resum de les mateixes al web municipal. 

SECCIÓ 3ª. ELS PROCESSOS PARTICIPATIUS. 

Article 24. Definició i fases. 

l. El procés participatiu és una seqüència d'actes, delimitats en el temps, dirigits 
a promoure el debat i el contrast d'arguments entre la ciutadania o entre 
aquesta i els responsables municipals, per tal de recollir les seves opinions 
respecte d'una determinada actuació pública de competència municipal. 

Ha de ser convocat per l'Alcaldia o Regidor o Regidora en qui delegui, a iniciativa 
pròpia o de: 

a) El Consell del poble de Sant Pere de Torelló. 

b) El Consells Sectorials . 

c) Un cinc per cent dels veïns i veïnes majors de 16 anys. 

d) Un nombre d'associacions o entitats no inferior a el deu per cent de les 
inscrites en el Registre d'Associacions i entitats ciutadanes. 

2. Els processos participatius contemplen les fases següents: 

a) Fase d'informació, mitjançant la qual es tracta de difondre el conjunt de la 
ciutadania afectada la matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la 
participació, amb l'ús dels mitjans adients. 

b) Fase de debat ciutadà, mitjançant la qual, i emprant les metodologies 
adequades, es promou el diagnòstic, el debat i, especialment, la generació de 
propostes de la ciutadania. 

c) Fase de retorn, mitjançant la qual es trasllada als i les participants i al conjunt 
de la ciutadania el resultat del procés. 

d) Fase de seguiment, mitjançant la qual i en cas que s'hagin establert acords, 
s'avalua el grau de compliment dels mateixos. 
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3. Els processos participatius han de ser recollits en una memòria participativa 
que s'adjuntarà en l'expedient administratiu de l'assumpte sobre el qual hagi de 
prendre una decisió per part de l'òrgan de govern municipal competent. 

4. Les memòries participatives recolliran els acords i propostes en els diferents 
espais de participació creats i les actes dels diferents òrgans de participació 
consultats. 

Article 25. Instruments i objectius del debat. 

l. El procés de participació es podrà desenvolupar mitjançant els mitjans que 
millor s'ajusti a les necessitats i objectius de la temàtica a tractar, com fòrums 
de discussió, tallers, presentació telemàtica d'opinions, videoconferències o 
qualsevol altre mètode que asseguri la lliure expressió de les opinions i permeti 
la recopilació de les aportacions a la matèria. 

2. L'objectiu perseguit amb el procés de debat públic ha d'estar clarament 
recollit en la convocatòria de la mateixa, i en particular, ha de determinar quin o 
quines de les finalitats següents persegueix: 

a) Assolir un diagnòstic sobre la situació de partida d'una determinada 
problemàtica, com a base per al disseny d'una política pública destinada a 
aquesta finalitat. 

b) Millorar, ampliar, reformar o innovar una determinada actuació, política, 
projecte o servei municipal. 

Article 26. Dinamització i recollida de resultats. 

l. La convocatòria del procés haurà d'assenyalar a l'àrea o regidoria responsable 
de la dinamització, ordenació i recollida d'aportacions en els debats. 

2. El debat públic es realitzarà, en tot cas, pels mitjans de participació 
electrònica que s'estableixin i sense perjudici de la realització de les sessions 
presencials que es considerin necessàries en la convocatòria del procés. En tot 
cas s'ha d'assegurar la conciliació i intercanvi d'informació entre la via presencial 
i telemàtica. 

3. S'emetrà un informe final per part de l'àrea o regidoria que ha de contenir una 
avaluació sobre la idoneïtat dels mitjans utilitzats als fins proposats, els resultats 
obtinguts, la utilitat i viabilitat de els mateixos i qualsevol altre extrem que 
reculli la resolució de la convocatòria. 

4. L'informe final serà publicat a la web municipal. 

Article 27. Avaluació i seguiment dels resultats. 

l. En el termini màxim de tres mesos des de la remissió de l'informe final, 
l'Ajuntament haurà de comunicar i publicar per a general coneixement sobre la 
presa en consideració d'aquelles propostes que al seu parer puguin millorar la 
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qüestió i haurà d'exposar el motiu d'acceptació d'aquelles, així com de la no 
incorporació de les que es consideren rebutjades. 

2. S'establirà un sistema de seguiment de la implementació de les mesures 
acceptades. 

TÍTOL QUART.- ÒRGANS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ. 

SECCIÓ 1a. DISPOSICIONS GENERALS. 

Article 28. Concepte. 

Els Òrgans de Participació són òrgans complementaris de l'organització local, que 
canalitzen, faciliten i fomenten la participació ciutadana en la gestió dels 
assumptes locals. 

Article 29. Creació, modificació o supressió. 

l. Correspon al ple la creació d'Òrgans de Participació, que es regularan a través 
del seu Reglament específic. 

2. La modificació o supressió d'aquests Òrgans de Participació es durà a terme 
de la mateixa manera que a la seva creació. 

3. L'acord de creació i el seu reglament regularan, entre altres extrems: 

a) Els seus fins o objectius. 

b) La seva integració administrativa o dependència jeràrquica. 

c) La composició concreta i els criteris per a la designació del seu president i dels 
restants membres. 

d) Les funcions específiques que se'ls atribueixi. 

e) La dotació dels crèdits necessaris, si escau, per al seu funcionament. 

f) Règim de funcionament 

Article 30. Composició. 

l. Els Òrgans de Participació estaran integrats per la Presidència, els Consellers i 
/ o Conselleres i la Secretaria. 

2. La Presidència correspondrà en tot cas a un membre de l'Ajuntament, 
nomenat i separat lliurement pel Ple de la Corporació. 

3. La Secretaria correspondrà al Secretari o Secretària de l'Ajuntament o al 
funcionari o la funcionària en qui delegui. 
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Article 31. Nomenament de Consellers. 

l. Es poden proposar com a Consellers i / o Conselleres les persones que no es 
trobin incurses en alguna de les causes d'inelegibilitat o d'incompatibilitat amb la 
condició de Regidor o Regidora que estableix la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral general. 

2. El nomenament de Consellers i / o Conselleres es realitzarà pel Ple de 
l'Ajuntament, a proposta de l'Alcaldia. 

3. L'exercici del càrrec de Conseller o Consellera no serà retribuït. 

Article 32. Cessament dels consellers. 

l. Seran cessats pel Ple de l'Ajuntament els Consellers les Conselleres quan 
concorri alguna de les següents circumstàncies: 

a) Quan sobrevingui alguna causa d'incompatibilitat. 

b) A proposta de l'organització que va proposar el seu nomenament. 

c) Per dimissió del Conseller o de la Consellera. 

d) Per absència injustificada a tres sessions ordinàries consecutives, o cinc 
alternes. En aquest supòsit s'ha de donar audiència a l'interessat o interessada, 
prèviament a resoldre sobre el cessament. 

2. Excepte en els supòsits de cessament, el mandat de les persones integrants 
del Consell serà coincident amb el de la Corporació. 

Article 33. Règim de sessions. 

l. Els òrgans de participació funcionaran 
sessions ordinàries amb la periodicitat que 
mitjançant convocatòria de la Presidència. 
extraordinàries que s'estimi pertinent. 

en règim d'Assemblea, celebrant 
es determini per a cada un d'ells, 
Així mateix, celebrarà les sessions 

2. Podran assistir a les sessions dels òrgans de participació, amb veu i sense vot, 
els Regidors i les Regidores, així com els empleats públics de l'entitat local, a 
proposta de la Presidència. 

3. S'adoptaran les mesures necessàries que garanteixin la participació a 
distància a les sessions que se celebrin, en els termes regulats en la Llei 
40/2015, d'l d'octubre, de Règim jurídic del Sector Públic. 

4. Les sessions seran públiques. 

Article 34. Acords. 

l. Els acords dels òrgans col·legiats consistiran en informes i recomanacions, i 
tindran caràcter consultiu per als òrgans municipals que tinguin la competència 
per resoldre. 
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SECCIÓ 2a. EL CONSELL DE POBLE DE SANT PERE DE TORELLÓ. 

Article 35. Naturalesa jurídica. 

El Consell de Poble de Sant Pere de Torelló és un òrgan de participació 
permanent de caràcter consultiu i de participació, integrat per representants dels 
Consells Sectorials, de les organitzacions econòmiques, socials, culturals, 
mediambientals, professionals i de veïns més representatives, i dels veïns i 
veïnes que a títol individual hagin sol·licitat pertànyer, que actua com a via 
permanent de diàleg i deliberació sobre els assumptes més rellevants que 
afecten el municipi. 

Aquest es crearà mitjançant acord de Ple que regularà el seu funcionament. 

Article 36. Funcions. 

l. Les funcions de Consell de Poble són les de concentrar i consensuar els 
interessos i/o el problemes comuns als Consells Sectorials, a les organitzacions i 
al veïnatge del municipi per elaborar de manera conjunta propostes a 
desenvolupar. 

2. Actuar com un dels instruments de la participació ciutadana, compartint 
coneixement i fomentant la democràcia participativa. 

SECCIÓ 3a. ELS CONSELLS SECTORIALS. 

Article 37. Naturalesa jurídica. 

l. Els consells sectorials són òrgans de participació, informació i proposta, de 
caràcter consultiu que canalitzen la participació dels veïns, les veïnes i les seves 
associacions en els sectors o àrees d'actuació municipal. 

2. La seva finalitat és facilitar assessorament i consulta als qui tenen 
responsabilitat de les diferents àrees d'actuació municipal. 

3. Correspon al ple de la Corporació la creació d'aquests consells sectorials, 
atenent els sectors d'activitat municipal i la realitat social. 

Article 38. Funcions. 

l. Les funcions dels consells sectorials seran d'informe, estudi i propostes en 
matèries relacionades amb el seu àmbit competencial. 

Article 39. El Consell d'Infants. 

l. És un consell sectorial amb característiques singulars atesa la cornposrcro 
principal dels seus membres. Té la funció principal d'incorporar les vivències de 
la població infantil i afavorir la intervenció dels nois i noies en els debats, 
propostes, suggeriments i queixes respecte de qualsevol actuació municipal, així 
com ser-ne informats i opinar sobre totes les actuacions d'altres administracions 
públiques que actuen a la vila. 
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2. El Reglament del Consell d'Infants, que haurà de ser aprovat pel Ple 
Municipal, concretarà la seva organització i el seu funcionament. 

SECCIÓ 4a. COMISSIONS ESPECÍFIQUES 

Article 40. Comissions específiques. 

El Consell del Poble, qualsevol Consell Sectorial i l'Alcaldia podran promoure la 
constitució de comissions de treball específiques per intervenir en temes 
concrets que es caracteritzin per tenir una durada determina en el temps. La 
composició i el funcionament d'aquestes comissions es determinaran per l'acord 
de constitució. 

TÍTOL CINQUÈ.- LES ENTITATS CIUTADANES. 

SECCIÓ 1ª. DISPOSICIONS GENERALS. 

Article 41. Suport a les associacions i entitats. 

l. L'Ajuntament promourà i facilitarà el desenvolupament de les associacions i 
federacions, confederacions, unions d'associacions i entitats que persegueixin 
finalitats d'interès general, i del voluntariat, respectant sempre la seva llibertat i 
autonomia davant els poders públics. 

2. Es fomentarà l'establiment de mecanismes d'assistència i formació, de serveis 
d'informació i campanyes de divulgació i reconeixement de les activitats de les 
associacions i entitats que persegueixin objectius d'interès general, i siguin 
conformes amb l'establert en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora 
de el Dret d'Associació, i normativa autonòmica de desenvolupament. 

3. Aquestes associacions podran obtenir ajuts i subvencions per al 
desenvolupament d'activitats i projectes específics d'interès local. 

SECCIÓ 2a. EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS I 
ENTITATS CIUTADANES. 

Article 42. El Registre municipal d'Associacions 
Ciutadanes. 

l. El Registre d'Associacions i Entitats Ciutadanes té les següents finalitats: 

Entitats 

a) Reconèixer a les entitats inscrites i garantir-les l'exercici dels drets reconeguts 
en aquest Reglament i en la legislació vigent. 

b) Permetre a l'Ajuntament conèixer en tot moment les dades més importants de 
les entitats i associacions registrades, així com el seu nombre, la seva 
representativitat, el grau d'interès o la utilitat ciutadana de les seves activitats i 
la composició dels seus òrgans de govern, així com altres dades que siguin 
necessaris, als efectes de possibilitar una correcta política municipal de foment 
de l'associacionisme veïnal. 
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2. Es poden inscriure les associacions, fundacions i entitats ciutadanes sense 
ànim de lucre, legalment constituïdes d'acord amb la normativa vigent, que 
tinguin com a objectiu la defensa, foment o millora dels interessos generals o 
sectorials dels veïns i les veïnes del Municipi, les seves normes de funcionament 
siguin democràtiques i la seu o delegació estigui establerta en el mateix. 

Article 43. Sol·licitud d'inscripció. 

l. El Registre, dependrà de la Secretaria General de l'Ajuntament les seves 
dades seran públiques. 

2. Les inscripcions es realitzaran a sol·licitud de les associacions i entitats 
interessades, que es presentaran electrònicament i s'acompanyaran de la 
documentació que en cada cas es determini i, en tot cas, dels següents 
documents: 

a) Estatuts de l'associació o entitat. 

b) Número d'inscripció en el Registre General d'Associacions i en altres registres 
Públics. 

c) Certificat del Secretari o Secretària de l'entitat en què consti la relació 
nominal de les persones que constitueixen la Junta Directiva. 

d) Domicili Social. 

e) Pressupost de l'any en curs i programa d'activitats previstes. 

f) Certificació del nombre de socis. 

Article 44. Resolució de la sol·licitud. 

l. El termini màxim per a resoldre sobre la sol·licitud d'inscripció serà de quinze 
dies, a comptar des de la presentació de la sol·licitud, acompanyada per la 
documentació exigible, a la Secretaria General de l'Ajuntament. 
2. Correspon a l'Alcaldia o Regidoria en qui delegui, resoldre sobre la inscripció o 
denegació si és el cas, motivadament. 

3. La resolució es notificarà a la persona sol·licitant, en el cas de resultar 
estimatòria es notificarà el número d'inscripció assignat. 

4. Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'hagi dictat 
notificat resolució expressa s'entendrà que la sol·licitud ha estat estimada. 

Article 45. Dades associatives i de certificació. 

1. A la seu electrònica o pàgina web de l'Ajuntament constarà una relació 
detallada de les associacions inscrites. 

2. Les dades que consten al Registre podran ser consultades de conformitat amb 
les normes procedimentals establertes i amb les restriccions que en tot moment 
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prevegi la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal i d'exercici de la funció estadística pública. 

3. Les certificacions expedides sobre les dades registrals seran els únics 
documents hàbils per acreditar la inscripció de les associacions i entitats en el 
Registre Municipal, així com, si és el cas, la naturalesa de les mateixes. 

Article 46. Drets i deures de les associacions inscrites en el 
Registre Municipal d'Associacions i Entitats Ciutadanes. 

l. Les associacions i entitats ciutadanes inscrites en el Registre municipal tenen 
dret a: 

a) Obtenir subvencions per al desenvolupament de les seves activitats i 
funcionament, en la mesura que ho permeten els pressupostos municipals, 
complint les obligacions legals que es determinin. 

b) Accedir a l'ús de mitjans públics municipals, amb les limitacions que imposi la 
coincidència de l'ús per part de diverses d'elles o pel propi Ajuntament, encara 
que pel bé de l'autonomia de les entitats, es reduirà al mínim l'ús privatiu 
d'espais municipals i se'n fomentarà tant com sigui possible l'ús compartit, sent 
responsabilitat de l'associació i/o entitat el tracte donat a les instal·lacions. L'ús 
de mitjans públics municipals haurà de ser sol·licitat a l'Ajuntament per escrit, 
amb una antelació mínima de quinze dies, exposant el local o espai que pretén 
utilitzar, el tipus d'activitat a desenvolupar, dates i horaris. 

c) Ser informats, mitjançant avís al dispositiu electrònic i / o a l'adreça de correu 
electrònic que s'hagi comunicat, de la convocatòria de les sessions dels òrgans 
municipals col·legiats. 

d) Intervenir en les sessions del ple de l'Ajuntament, de les seves Comissions o 
de altres òrgans col·legiats municipals, exclosa la Junta de Govern Local, quan 
en l'ordre del dia es tracti algun assumpte sobre el qual l'Associació tingui un 
interès directe. La petició es realitzarà a la Presidència de l'òrgan col·legiat que 
correspongui, a partir del moment en què es facin públics la convocatòria i 
l'ordre del dia d'aquest òrgan col·legiat, mitjançant escrit abans de 24 hores de 
la celebració de la sessió. 

e) Canalitzar la participació veïnal, a través dels mitjans que preveu el present 
Reglament. 

2. Les associacions i entitats inscrites tenen les següents obligacions: 

a) Notificar a l'Ajuntament tota modificació de les dades incloses a la 
documentació que hagi servit de base per a la inscripció, dins el mes següent a 
aquell en què es produeixin. 

b) Comunicar a l'Ajuntament, al mes de gener de cada any, el programa anual 
d'activitats a desenvolupar. 
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c) Comunicar a l'Ajuntament, en el primer trimestre de cada any, la certificació 
actualitzada del nombre de persones associades, així com la data i resultat de 
les últimes eleccions que haguessin celebrat per triar els seus òrgans de govern. 

3. L'incompliment d'aquestes obligacions podrà determinar la no continuïtat de la 
seva inscripció en el Registre, previ tràmit d'audiència. 

TÍTOL SISÈ.- FOMENT I CONTROL DE LA PARTICIPACIÓ. 

Article 47. Participació en els mitjans de comunicació 
municipals. 

l. L'ajuntament posarà a disposició dels ciutadans/es una o vàries pàgines web 
on s'inclogui informació de les actuacions d'interès general, dels acords del Ple i 
la Junta de Govern Municipals, així com l'agenda d'activitats més rellevants. 

2. A la web municipal s'inserirà informació relativa als diferents òrgans 
municipals de participació, associacions i entitats inscrites en el Registre 
Municipal i informes i dictàmens relatius a processos participatius. 

3. S'impulsarà un espai web de participació ciutadana on es puguin presentar 
idees, opinions, suggeriments, fòrums de debat sobre temes d'interès municipal i 
similars. Aquest espai incorporarà així mateix les activitats i convocatòries 
relatives a la participació ciutadana. 

Article 48. Enquestes i estudis d'opinió. 

l. L'Ajuntament promourà, en la mesura de les seves possibilitats, la realització 
de sondejos, enquestes i estudis que permetin conèixer la percepció i opinió del 
veïnatge sobre les polítiques públiques, el funcionament dels serveis públics i 
qualsevol altra qüestió de interès local, d'acord amb els criteris tècnics i científics 
de les ciències socials. 

2. Els resultats obtinguts seran publicats al web municipal i traslladats als òrgans 
municipals de participació. 

Article 49. Actuacions formatives i informatives. 

l. L'Ajuntament promourà accions informatives i formatives dirigides a fomentar 
la participació dels veïns i veïnes i les entitats ciutadanes i el coneixement i ús 
dels mitjans de participació previstos en aquest Reglament així com a 
desenvolupar la utilització de mitjans electrònics en les relacions entre aquests i 
les diferents Administracions Públiques. 

2. L'Ajuntament promourà i participarà amb els ciutadans i les entitats 
ciutadanes en trobades i conferències nacionals i internacionals en matèria de 
participació ciutadana. 

C/ Verdaguer, 18 - Sant Pere de Torelló 
c.el.: stperet@diba.cat 

Tel. 93.85.84.24 
http: / /www.stpere.cat 
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Article 50. Voluntariat. 

L'Ajuntament adoptarà mesures per fomentar 
organitzat a través d'entitats associatives. 

promoure el voluntariat 

Disposició final única. Entrada en vigor i naturalesa orgànica 
del Reglament. 

El present Reglament entrarà en vigor d'acord amb el que estableixen els articles 
65.2 i 70.2 de la LRBRL, un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils 
des de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província o de la Comunitat 
Autònoma, si s'escau i es considerarà a tots els efectes, i d'acord amb el que 
disposa l'article 70 bis.l de la LRBRL." 

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats, per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació 
escrita diària i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin 
examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin 
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple. 

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest 
Ajuntament www.st.pere.cat 

TERCER. Notificar el present acord a totes les entitats del municipi a fi i efecte que 
puguin presentar les aportacions i al31egacions que considerin oportunes. 

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de 
documents relacionats amb aquest assumpte." 

I perquè consti als efectes oportuns, amb reserva dels termes que resultin de 
l'aprovació de l'acta corresponent, de conformitat amb l'article 206 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, s'expedeix la present certificació 
amb el vistiplau de l'Alcalde. 

La Secretària- Interventora 
Vist-i-plau 
L'Alcalde 
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