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PRESENTACIÓ

Benvolgudes i benvolguts,
Estem molt satisfets de presentar-vos aquest llibretó sobre el “Reglament
de Participació ciutadana de Manresa”. Aquest reglament, que es va revisar
amb col·laboració de la ciutadania, tècnics municipals i representants de
tots els partits polítics, pretén recollir totes les eines que tenim a Manresa
per fer efectiva la participació directa de la ciutadania.
Aquest nou reglament és més concís i entenedor, a la vegada que
desenvolupa aquells instruments i mecanismes que ja existien però que
no quedava clar com s’havien d’aplicar, i també incorpora eines noves. En
resum, obre un ventall de possibilitats a la ciutadania perquè pugui incidir
en com ha de ser la seva ciutat.
Ara bé, des de l’Ajuntament teníem clar, des d’abans de començar a
treballar en la revisió del reglament, que amb això no n’hi havia prou, que
no serviria de res tenir un bon reglament si ningú no el coneixia ni el feia
servir. De manera que hem elaborat aquest llibretó, amb el qual convidem
i animem la ciutadania a conèixer les eines de què disposa en relació a la
participació i a utilitzar-les. En aquesta publicació hi trobareu una versió
molt simplificada del reglament, amb aquella informació més rellevant,
que serveixi de tastet de tot el potencial del reglament. Qui vulgui dur a
terme qualsevol de les eines, pot complementar la informació al web de
participació de l’Ajuntament: www.manresa.cat/participació.
Esperem que aquesta publicació us sigui útil i engrescadora. Bona lectura!
Valentí Junyent i Torras			

Pol Huguet i Estrada

Alcalde de Manresa			

Regidor de Participació Ciutadana

EINES DE
PARTICIPACIÓ PUNTUALS
1. La petició
És l’eina amb la qual la ciutadania pot demanar a l’Ajuntament sobre matèries de competència municipal, tant d’interès general com d’interès individual.

Com es demana?
Instància

en 10 dies hàbils l’Ajuntament respon dient:
S’admet
No s’admet

en un màxim de 3 mesos es respon la petició
en 45 dies hàbils es respon per què no
s’ha admès

Una instància és un formulari que es pot trobar
en tots els registres i a la web municipal

2. La iniciativa ciutadana
És l’eina per la qual els veïns i veïnes majors de 16 anys poden demanar a
l’Ajuntament que realitzi actuacions de competència municipal per mitjà de
la recollida i presentació de signatures.
TEMES

NOMBRE DE SIGNATURES NECESSÀRIES*

Promoure una consulta popular referendària

7.197 signatures

Promoure una consulta popular no referendària

1.268 signatures

Promoure processos de participació ciutadana

634 signatures

Promoure una audiència pública

634 signatures

*Signatures segons padró d’1 de gener de 2018 i art. 17.3
del Reglament de Participació Ciutadana.

Com es demana?
Instància presencial
L’Ajuntament es pronuncia sobre si l’admet o no a tràmit
En 1 mes
o telemàtica *
Admissió a tràmit
En 3 mesos màxim

La comissió promotora recull signatures (nom
+ cognom + NIF/NIE/passaport + domicili) i les
autentifica per mitjà de persones habilitades pel
secretari municipal
Presentació de les signatures autentificades
al Registre General de l’Ajuntament
Revisió per part de la secretaria municipal
Votació al Ple Municipal

A la instància hi ha de constar:
Contingut de la proposta que es promou
Nom de les persones de la comissió promotora (3 persones majors de 16 anys)

3. La consulta popular referendària
La consulta popular per via de referèndum és un instrument de participació
directa en la qual pot participar el cos electoral (persones majors de 18 anys).
Mitjançant una votació, es consulta a la ciutadania l’opinió sobre una qüestió de competència municipal.
Per portar-la a terme cal l’autorització de l’estat.

Qui la pot promoure?

Iniciativa institucional (alcalde o 1/3 regidors/es)
Iniciativa popular: 7.197 signatures

4. La consulta popular no referendària
La consulta popular no referendària és un instrument de participació
directa en la qual poden participar els majors de 16 anys.
Mitjançant una votació, es demana a la ciutadania l’opinió sobre una
qüestió de competència municipal.
Per portar-la a terme no cal l’autorització de l’Estat.

Qui la pot promoure?

Iniciativa institucional (alcalde o 2/5 regidors/es)
Iniciativa ciutadana:
Si la temàtica afecta tota la ciutat es necessiten 1.268 signatures.
Si la temàtica afecta un territori més petit (carrer, barri,
districte) es necessita el 2% de signatures de les persones cridades a participar, amb un mínim de 600 signatures.

5. L’audiència pública
L’audiència pública és un acte de presentació per part del govern d’un tema
d’especial rellevància i posterior debat públic amb la ciutadania.

Qui la pot promoure?

L’alcalde
El Ple Municipal
Consells municipals (sectorials, territorials)
Iniciativa ciutadana:
Si la temàtica afecta tota la ciutat es necessiten 634 signatures
Si la temàtica afecta un territori més petit (carrer, barri, districte) es necessita l’1% de signatures de les persones cridades a participar, amb un
mínim de 300 signatures.

Com es desenvolupa?

1. Intervenció del govern plantejant el tema i les propostes
2. Intervenció de la ciutadania
3. Rèplica del govern
4. Conclusions, si escau, per part de la Presidència

ÒRGANS PERMANENTS
DE PARTICIPACIÓ
Existeixen espais consultius d’assessorament, informació i debat d’àmbits
concrets o bé d’àmbits territorials. Tots aquesta òrgans són públics i per tant
tots els ciutadans/es poden assistir-hi com a oients.

1. Els consells sectorials
Són espais que canalitzen les iniciatives i inquietuds en temes concrets de
ciutat: cultura, esports, cooperació, salut, mobilitat...

Quines són les seves principals funcions?

Debatre, assolir acords i fer el seguiment de les diferents polítiques sectorials
Ser un espai de consulta i debat de temes del sector, previ al debat i aprovació al Ple Municipal
Proposar actuacions, projectes, estudis... vinculats al sector

Qui pot sol·licitar ser-ne membre amb dret a vot?

Entitats del Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC)
Un representant de cada grup municipal
Institucions, organismes i serveis vinculats al sector
Ciutadans i ciutadanes

Quins consells hi ha?

Consulta la web manresa.cat/participacio

2. Els consells de districte
Són espais que canalitzen les iniciatives i inquietuds de temes que afecten
un territori concret.

Quines són les seves principals funcions?

Gestió d’una part del pressupost municipal
Debatre i fer el seguiment de les actuacions municipals al territori
Proposta d’inversions, projectes, actuacions,... a fer al districte

Qui pot sol·licitar ser-ne membre amb dret a vot?
Les AVV i les entitats del districte
Un representant de cada grup municipal
Ciutadans i ciutadanes del territori

Quins consells hi ha?

Centre, llevant, ponent i nord.
Per a més informació consulta
la web manresa.cat/participacio

3. El Consell de Ciutat
És el màxim òrgan de participació el qual es reuneix un cop l’any i té com a
funcions l’estudi, el debat i l’assessorament per a les grans línies de la política
municipal.

Qui en forma part?

Tots els membres dels consells sectorials
Tots els membres dels consells dels districtes
Representants de les organitzacions
socials, sindicals, professionals i empresarials més representatives
de la ciutat

ALTRES MANERES
DE PARTICIPAR
1. Processos participatius
Un procés participatiu és una seqüència d’actes, delimitats en el temps, dirigits a promoure el debat amb la ciutadania a fi de recollir les seves opinions i propostes respecte a una actuació municipal.

Quines fases té?

1. Fase d’informació

es difon a la ciutadania el tema o el projecte a tractar
i el procés participatiu que se seguirà.
2. Fase de debat
a través d’espais per promoure el diàleg i el contrast
d’arguments.
3. Fase de retorn i valoració
es publiquen els resultats.

Qui la pot promoure?

L’alcalde
Ple Municipal
Consells municipals (sectorials,
territorials)
Iniciativa ciutadana:
Si la temàtica afecta tota la ciutat es necessiten 634 signatures.
Si la temàtica afecta un territori
més petit (carrer, barri, districte) es necessita l’1% de signatures de les persones cridades
a participar, amb un mínim de
300 signatures.

Qui hi pot participar?

Entitats i/o col·lectius
Ciutadans i ciutadanes

2. Intervenció al Ple Municipal
Qui pot intervenir-hi?

Entitats afectades per algun punt de l’ordre del dia.

Com se sol·licita?

Instància al registre de l’Ajuntament (presencial o telemàtica) amb una antelació mínima de 24 hores.

REGISTRES
DE PARTICIPACIÓ

1. El Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes (RMEC)
És un registre que té per finalitat conèixer les entitats de la ciutat per tal de
fomentar l’associacionisme local.
S’hi poden inscriure totes les entitats i associacions amb seu social a Manresa.
La inscripció al RMEC és voluntària, però és un requisit imprescindible per
accedir a ajuts i subvencions municipals.

2. El Registre Ciutadà de Participació (RCP)
És un registre on es poden inscriure els ciutadans i les ciutadanes a títol individual i els col·lectius no constituïts com a entitat i que vulguin participar
o col·laborar en processos i espais participatius organitzats per l’Ajuntament.

