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REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT 
DE MALDÀ 

 
 

PREÀMBUL 
 
Un reglament de participació ciutadana és una eina per establir el 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. 
 
Des de l’aprovació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, es planteja l’obligatorietat, per a tots els municipis, de 
regular 
la participació ciutadana.  
 
A Maldà hem optat per regular-la mitjançant aquest reglament, ja que considerem 
que, per un cantó compleix l’obligatorietat legal, i a més a més, és pràctic i 
accessible per la ciutadania.  
 
El concepte de participació ciutadana està inspirat en els principis generals de 
l’anomenat govern obert, introduït per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, en tant que govern obert 
és essencialment la intervenció dels ciutadans en la presa de decisions públiques, 
això és, participació ciutadana. 
 
S’ha tingut en compte la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no 
referendàries i altres formes de participació ciutadana. 
 
L’article 18 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local estableix que 
són drets i deures dels veïns i veïnes participar en la gestió municipal d’acord amb el 
disposat en les lleis i, en el seu cas, quan la col·laboració amb caràcter voluntari dels 
veïns i veïnes sigui interessada pels òrgans de govern i l’Administració municipal. 
 
Amb l’elaboració i aprovació d’aquest Reglament, l’Ajuntament de Maldà posa de 
manifest el seu interès per la participació efectiva i real de la ciutadania en l’àmbit del 
territori. 
 
Aquesta iniciativa representa un pas endavant en la tasca desenvolupada per 
l’Ajuntament de Maldà en la línia del govern obert, la transparència, la participació i 
la col·laboració entre consistori i ciutadania. 
 
El govern de l’ajuntament de Maldà es reserva el dret a realitzar processos 
participatius, per a totes aquelles decisions que comportin projeccions estructurals 
del municipi. Aquests processos participatius es regularan segons la LLEI 10/2014, 
del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de 
participació ciutadana.  
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PROCESSOS PARTICIPATIUS 
 

SECCIÓ I. Disposicions generals 
 
Article 1  
Definició  
 
1. Els processos de participació ciutadana són actuacions institucionalitzades 
destinades a facilitar i promoure la intervenció de la ciutadania en l’orientació o 
definició de les polítiques públiques.  
2. Els processos de participació ciutadana tenen com a objecte garantir el debat i la 
deliberació entre la ciutadania i les institucions públiques per a recollir l’opinió dels 
ciutadans respecte d’una actuació pública concreta en les fases de proposta, 
decisió, aplicació o avaluació.  
 
Article 2  
Àmbit subjectiu  
 
1. Poden prendre part en els processos de participació ciutadana les persones 
majors de setze anys. Tanmateix, si la naturalesa o l’objecte del procés ho 
requereixen o aconsellen, es pot reduir l’edat mínima dels participants.  
2. Els processos de participació ciutadana poden ésser oberts a tota la població o 
anar adreçats, per raó de llur objecte o àmbit territorial, a un determinat o uns 
determinats col·lectius de persones.  
 

SECCIÓ II. Iniciativa i estructura 
 
Article 3  
Àmbit objectiu  
 
1. Els processos de participació ciutadana es poden convocar amb relació a 
qualsevol proposta, actuació o decisió en l’aplicació de la qual pugui ésser rellevant 
d’informar, debatre o conèixer l’opinió ciutadana mitjançat la col·laboració i la 
interacció entre la ciutadania i les institucions públiques.  
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Article 4  
Estructura dels processos de participació ciutadana  
 
1. Els processos de participació ciutadana han de tenir, com a mínim, les fases 
següents:  
 
a) Informació a les persones que hi poden participar.  
b) Aportació de propostes.  
c) Deliberació i valoració de les propostes.  
d) Avaluació i retiment de comptes del procés.  
 
2. Els processos de participació ciutadana, a més de les fases que estableix l’apartat 
1, han d’incorporar, si la naturalesa del procés ho permet, una fase de deliberació o 
debat, amb la participació de persones i entitats, responsables de l’administració 
convocant i experts al seu servei o independents.  
 
Article 5  
Informació  
 
1. La convocatòria del procés de participació ciutadana ha d’incloure tota la 
informació necessària amb relació a:  
 
a) El col·lectiu o col·lectius convidats a participar.  
b) Els objectius del procés, que han d’especificar clarament quina és l’actuació 
pública que se sotmet a la consideració ciutadana.  
c) Les diverses alternatives que planteja la institució convocant, si n’hi ha.  
d) La documentació i la informació necessàries per a poder formar-se una opinió.  
 
2. La convocatòria i la informació a què fa referència l’apartat 1 s’han de difondre 
públicament de manera clara i fàcilment intel·ligible i han d’ésser també difoses i 
accessibles per mitjà del web institucional corresponent.  
 
Article 6  
Valoració de les propostes  
 
1. L’administració que ha convocat el procés de participació ciutadana ha de 
considerar i valorar totes les aportacions i les propostes.  
 
2. En la fase de valoració s’ha de determinar quines aportacions i propostes es 
prenen en consideració i com això es concreta en l’actuació de l’administració.  
 
3. Es poden excloure de la fase de valoració les aportacions que no tinguin relació 
directa amb l’objecte del procés de participació ciutadana.  
 
Article 7  
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Avaluació del procés de participació ciutadana  
 
1. L’avaluació dels resultats del procés de participació ciutadana s’ha de reflectir en 
una memòria final, que s’ha d’elaborar en el termini de dos mesos a comptar de la 
seva finalització i que ha de contenir com a mínim:  
 
a) La descripció del procés i les seves fases.  
b) Una informació quantitativa i qualitativa de la participació que hi ha hagut i de les 
aportacions que s’han rebut.  
c) La metodologia emprada en el procés de participació ciutadana i en la fase de 
valoració.  
d) Una valoració global del procés i dels seus resultats.  
 
2. La memòria final d’avaluació s’ha de fer pública al web institucional de 
l’administració convocant i s’ha de comunicar als participants.  
 
3. L’administració convocant ha de retre comptes sobre el procés de participació 
ciutadana. El retiment de comptes implica, en tot cas:  
 
a) Donar a conèixer els criteris utilitzats per a valorar les aportacions i propostes i els 
motius pels quals han estat acceptades o rebutjades.  
b) Acreditar el compliment dels compromisos assumits com a conseqüència del 
procés de participació ciutadana.  
 
Article 8  
Efectes del procés de participació ciutadana  
 
Els processos de participació ciutadana no són vinculants per a l’administració 
convocant. Tanmateix, la memòria final a què fa referència l’article 50 ha d’incloure 
un apartat específic sobre els efectes que el procés de participació ha de tenir en 
l’actuació de l’administració convocant i sobre els compromisos derivats del procés 
que aquesta assumeix.  
 
Article 9  
Mitjans de suport 
  
1. Els processos de participació ciutadana han de tenir els mitjans personals i 
materials de suport necessaris per a complir llur funció.  
 

2. Les modalitats participatives que integrin persones, representants d’entitats 
cíviques i experts han de tenir els mitjans i instruments de suport i d’assistència 
necessaris, inclosos els telemàtics, que han d’ésser utilitzats pels participants en 
condicions d’igualtat. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
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Els preceptes d’aquest reglament que, per raons sistemàtiques, reprodueixin 
aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que 
incloguin remissions a preceptes d’aquesta, s’entenen automàticament modificats o 
substituïts en el moment en què es modifiquin preceptes legals i reglamentaris. 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest reglament entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del 
procediment d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya 
 
Maldà,9 de novembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
L’Alcaldessa, 
Anna Maria Salla Xuclà 
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