REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
CAPÍTOL ÚNIC
Dret a la participació ciutadana
Individual i col·lectiva
Disposicions generals
Article 1. És objecte d’aquest Reglament el foment i regulació de les formes, mitjans i
procediments d’informació i participació de les persones i entitats de Prats de Lluçanès en la
gestió municipal, de conformitat amb el que s’estableix a la Llei 7/1985, reguladora de les
Bases del Règim Local i a la Llei 8/1987, municipal i de Règim Local de Catalunya.
INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ MUNICIPAL
Article 2. L’Ajuntament, com a canal directe de participació ciutadana en els assumptes
públics, reconeix i garanteix el dret de tots els veïns i veïnes a participar en els assumptes
públics, comprometent-se, en particular, a informar a la població de la seva gestió a través dels
seus mitjans:
1.
2.
3.
4.
5.

La publicació periòdica d’un Butlletí d’Informació Municipal i Ciutadana.
L’organització d’actes públics.
L’edició de bans.
La col·locació de cartelleres informatives en els llocs adients.
Els contactes directes i escrits amb les persones corresponsals dels mitjans de
comunicació.
6. La difusió pública de la convocatòria de les sessions plenàries.
7. Qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.

Article 3. L’Ajuntament reconeix i garanteix a tots els veïns i veïnes de Prats de Lluçanès els
següents drets:
1. El dret de petició, manifestada per escrit, en els termes previstos per la Llei de
Procediment Administratiu vigent.
2. El dret de dirigir-se a l’Ajuntament, a través de l’Alcalde o dels Òrgans Col·legiats, per
sol·licitar aclariments o actuacions municipals, petició que es cursarà per escrit, i que
haurà de contestar-se per l’Ajuntament en un termini màxim d’un mes.
3. El dret a formular a qualsevol membre de la Corporació propostes d’accions o
d’actuacions relatives a matèries de caràcter municipal o d’interès local, a fi que les
mateixes es tramitin al Ple de l’Ajuntament, en el capítol de precs i preguntes. La
regidoria afectada podrà, si ho creu convenient, trametre a la persona interessada
comunicació de la realització del Prec i de les mesures adoptades.
PARTICIPACIÓ COL·LECTIVA

Article 4. L’Ajuntament de Prats de Lluçanès reconeix i garanteix el dret de participació de
totes les entitats reconeixent-se, en particular, els següents drets:
1. Dret a rebre ajudes econòmiques
2. Dret a la informació sobre els assumptes d’iniciativa municipal que, per raó de la
matèria, puguin ésser del seu interès.
Article 5. Respecte del dret de les entitats a la percepció d’ajuts econòmics, aquests es
tramitaran a través d ela regidoria corresponent i d’acord amb la normativa municipal fixada
en cada cas.
NORMES COMUNES A LA
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
INDIVIDUAL I COL·LECTIVA
Article 6. En relació amb el dret de participació en els òrgans municipals, donada la naturalesa
pública del ple, es reconeix el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a assistir als mateixos,
sense veu ni vot.
Article 7. En relació al dret a realitzar propostes d’inclusió de determinats punts a l’ordre del
dia, queden excloses les propostes que puguin fer referència a les ordenances fiscals i al
capítol pressupostari de transferències a institucions, o assumptes que afectin els drets
individuals de qualsevol persona.
Article 8. A efectes d’exercir el dret dels ciutadans/es i entitats de Prats de Lluçanès a
intervenir oralment en les sessions plenàries, l’Alcalde, una vegada rebuda la petició, haurà de
reunir els portantveus dels grups municipals, els quals procediran a l’estudi sobre la forma
d’exercici del dret.
La petició haurà de resoldre’s expressament en el termini màxim d’un mes, havent d’ésser
aquesta resolució motivada quan sigui desestimatòria de la petició.
En el cas que la resolució sigui favorable i es faci la intervenció al ple, l’Alcalde podrà procedir a
la suspensió provisional del mateix, per tal que els ciutadans/es puguin fer la seva intervenció,
sense que la mateixa consti en acta, reprenent-se la sessió un cop finalitzada la intervenció.
Article 9. Totes les persones i entitats de Prats de Lluçanès tindran dret a consultar de
l’Ajuntament quants expedients i documentació municipal que els afectin, els quals, d’acord
amb la legislació vigent, tinguin caràcter de documents públics.
Ambdós drets hauran de sol·licitar-se per escrit, havent d’accedir l’Ajuntament al que sol·licitin
en el termini màxim de 30 dies.
CONSULTA POPULAR
Article 10. De conformitat amb el que es preveu a l’article 71 de la Llei 7/1985, reguladora de
les bases de règim local, i 144 i següents de la Llei 8/1987, municipal i de Règim Local de
Catalunya, quan hi hagi assumptes de competència municipal i de caràcter local que siguin

d’especial rellevància per als interessos del veïnat, l’Ajuntament podrà adoptar algun dels
procediments següents:
1. Sotmetre l’assumpte a consulta popular, previ acord per majoria absoluta i amb
autorització del Govern de l’Estat.
2. Sotmetre l’assumpte a consulta popular, mitjançant l’obertura d’un període
d’al·legacions, previ acord per majoria simple.
La consulta, segons el tema, podrà fer-se a tots els veïns i veïnes de Prats de Lluçanès,
o en el barri o zona afectada pel tema.
3. La consulta popular general també podrà acordar-se a instància dels ciutadans/es,
prèvia petició escrita avalada per un nombre de signatures, degudament identificades,
no inferior al 20% d els persones de 16 o més anys d’edat empadronades a Prats de
Lluçanès.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació de la
seva aprovació definitiva i el seu text íntegre en el BOP de Barcelona.
Segona. La modificació o derogació del present reglament exigirà, per a la seva validesa,
observar el mateix procediment exigible legalment per a la seva aprovació.
Tercera. Procedir a la publicació del present acord, en la forma que s’hi indica, per a la seva
validesa.
Prats de Lluçanès, 21 de març de 1996.

