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Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS
PREÀMBUL
L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant vol establir els mecanismes de participació
de les entitats del municipi amb la creació de nous canals d’informació, nous espais de debat i
intercanvi, i noves eines per facilitar la presa de decisions des del consens. Aquesta proposta
vol iniciar la creació d’un sistema de participació adequat a la democràcia local de proximitat
que reforci el dret constitucional a la participació en els assumptes públics proclamat a l’article
8 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i a l’article 23.1 de la Constitució, i d’acord amb allò
establert a l’article 69.2, 70 i 70 bis de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local,
154 i 155 del Decret - Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
CAPÍTOL I. DRETS DE PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS
Article 1. Dret de participació.
Totes les persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes de la vida pública local,
directament o mitjançant associacions ciutadanes, utilitzant els òrgans, el procediment i els
canals de participació establerts en les lleis i en aquest reglament.
Article 2. Dret a una política municipal de foment de les associacions.
1. Totes les persones tenen dret que l’Ajuntament impulsi polítiques de foment de les
associacions per tal de reforçar el teixit social dels pobles del municipi i per a la promoció
d’iniciatives que puguin ser d’interès general, tot respectant la llibertat i l’autonomia de les
entitats.
2. L’Ajuntament oferirà la informació i els instruments de col·laboració necessaris a les
persones que vulguin emprendre un nou projecte associatiu. Igualment oferirà suport per a un
millor funcionament de les entitats i posarà al seu abast mitjans materials i econòmics, en la
mesura de les seves possibilitats.
3. En el marc establert per les lleis, l’Ajuntament fomentarà l’associacionisme de les persones i
dels grups que es troben en pitjor situació d’interlocució social i garantirà la participació de les
persones immigrants.
Article 3. Dret a l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.
L’Ajuntament promourà l’accés a les tecnologies de la informació i de la comunicació
facilitant, en la mesura de les seves possibilitats i en el marc de la cooperació tècnica i
econòmica amb d’altres administracions i operadors, punts públics d’accés mitjançant la xarxa
d’equipaments i oficines municipals.
Article 4. Dret de reunió.
Totes les persones i les entitats associatives tenen dret a fer servir els locals, els equipaments i
els espais públics municipals per exercir el dret de reunió sense més condicionants que els
derivats de les característiques de l’espai, les ordenances municipals, la disponibilitat i també
del compliment dels requisits exigits quan es tracti de reunions en llocs de transit públic o

manifestacions, d’acord amb la Llei orgànica 9/1983 , de 15 de juliol reguladora del dret de
reunió modificada per la Llei orgànica 9/1999, de 21 d’abril , i Llei orgànica 1/2002, de 22 de
març, reguladora del dret d'associació.
CAPÍTOL II. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL
Article 5. Els mitjans de comunicació locals.
L’Ajuntament potenciarà els mitjans de comunicació locals i en promourà l’accés dels
ciutadans i de les associacions.
Article 6. La pàgina web municipal.
1. S’impulsarà a la pàgina web un espai on les entitats puguin presentar idees, opinions,
suggeriments, fòrums de debat sobre temes d’interès municipal i similars.
2. S’hi farà constar el màxim d’informació de les entitats i les associacions ciutadanes i es
facilitarà a la població el coneixement de la xarxa associativa local.
Article 7. Difusió de les activitats.
1. L’Ajuntament promourà la creació d’espais als pobles per a la instal·lació de cartelleres,
taulers d’anuncis, panells informatius, banderoles i d’altres anàlegs que, d’acord amb les
ordenances municipals reguladores d’aquesta activitat, puguin permetre donar publicitat de
les diferents convocatòries i les activitats d’interès local que realitzen el mateix Ajuntament i
les diferents entitats del municipi.
2. A més dels mitjans esmentats en els punts anteriors, l’Ajuntament informarà la població de
la seva gestió mitjançant l’edició de fulletons i bans, l’organització d’actes informatius, etc.
Article 8. Carta de serveis i guia de tràmits.
L’Ajuntament promourà la realització d’una carta de serveis tot realitzant les adequacions
organitzatives necessàries per avançar en la qualitat del servei. En serà contingut essencial
l’establiment de mitjans per a l’avaluació i el seguiment dels compromisos de servei i facilitarà
la participació ciutadana en els processos d’avaluació d’aquests compromisos. L’Ajuntament
elaborarà i mantindrà actualitzada una guia bàsica de tràmits municipals que es publicarà,
juntament amb la carta de serveis, a la pàgina web municipal i serà accessible a tota la
ciutadania, per millorar la informació ciutadana i la realització de qualsevol actuació
administrativa.
Article 9. El Registre municipal d’entitats.
1. És el registre on s’inscriuen les associacions, les fundacions i les organitzacions sense ànim
de lucre i amb objectius d’interès general, que tinguin la seva seu i el seu àmbit d’actuació
principal al municipi.
2. El Registre té caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada. S’entén
com un òrgan dinàmic que tracta de conèixer la realitat associativa del municipi i analitza i
estudia les variacions en el teixit associatiu per tal de donar a conèixer aquesta informació a
l’Ajuntament i a les entitats i afavorir una eficaç política de foment i millora de l’activitat
associativa.

3. El Registre ha de permetre conèixer la missió o l’objectiu principal de l’entitat per tal de fer
una efectiva activitat classificatòria.
4. La inscripció al Registre serà immediata a partir del moment en què es presenti un escrit
sol·licitant-ho, tot aportant en el cas d’associacions, les fundacions i les organitzacions sense
ànim de lucre i amb objectius d’interès general, els estatuts inscrits al Registre d’associacions o
fundacions de la Generalitat de Catalunya o qualsevol altre registre públic d’anàleg significat.
5. L’Ajuntament classificarà l’entitat en una de tipologies existents i ho notificarà a l’interessat
per tal que al·legui allò que consideri convenient. Si en un termini de quinze dies des de la
notificació no ha presentat cap tipus d’al·legació, s’entendrà acceptada la classificació
realitzada. Si al moment de fer aquesta classificació es detectés que falta algun requisit
essencial per a la inscripció, es comunicarà a la persona interessada per tal que en un termini
de 15 dies pugui esmenar el defecte i es donarà per desistit en el supòsit que no ho faci en
aquest termini.
6. L’Ajuntament donarà de baixa, d’ofici, aquelles entitats que romanguin inactives,
comunicarà aquesta situació a l’interessat, qui podrà formalitzar al·legacions en un termini no
superior a 15 dies, i procedirà immediatament a la baixa en el supòsit que no es presenti cap
tipus d’al·legació.
CAPÍTOL III. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ
Article 12. Caràcter dels òrgans de participació.
1. Tots els òrgans de participació, tenen un caràcter consultiu, d’informe preceptiu, de
formulació de propostes i suggeriments, d’acord i amb l’abast previst a l’article 69 de la Llei
7/1985, de 15 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 154.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
2. La creació l’haurà d’acordar el Ple amb el quòrum de majoria absoluta.
Article 13. Els Consells sectorials.
1. Els Consells sectorials són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i les
inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per al municipi, com poden ser: l’escola, la
cultura, l’esport, el medi ambient, la joventut, la gent gran, les persones amb disminució, la
cooperació i la solidaritat i altres de similars.
2. L’Ajuntament crearà els Consells sectorials que cregui necessaris, en funció de la demanda
social, entre els quals es poden trobar els relacionats en l’annex 1.
Article 14. Composició i funcionament.
1. Seran presidits per l’Alcalde o Regidor en qui delegui.
2. En formaran part, entre d’altres, els representants de les entitats inscrites al Registre
municipal d’entitats que tinguin la seva activitat principal en aquest sector i que manifestin
mitjançant acord de la seva assemblea la voluntat de formar-ne part.
3. L’Ajuntament, en l’acord de creació d’aquests òrgans, podrà fixar el nombre màxim de
membres i la composició d’aquests consells en funció de la representació efectiva existent al
municipi.
4. Els Consells sectorials es reuniran almenys un cop l’any i tantes vegades com siguin
convocats a iniciativa municipal o a proposta d’1/3 dels seus membres.

5. El funcionament de les sessions i les convocatòries podrà ser acordat mitjançant reglament
elaborat i aprovat pel Ple municipal.
6. Els Consells sectorials hauran de ser renovats cada quatre anys, coincidint amb la meitat del
mandat electoral. Els membres que són càrrecs electes seran renovats a l’inici de cada mandat.
7. Cada any els Consells sectorials debatran i aprovaran un informe de les actuacions
realitzades durant el període i en proposarà iniciatives per millorar-les.
CAPÍTOL IV. FOMENT DE LES METODOLOGIES PARTICIPATIVES
Article 15. Definició de procés participatiu.
Als efectes d’aquest Reglament s’entén per procés participatiu aquell que de manera integral
contempla les fases següents:
a) Fase d’informació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la ciutadania
afectada la matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, fent servir els
mitjans adients.
b) Fase de debat ciutadà, mitjançant la qual i emprant les metodologies adequades es promou
el diagnòstic, el debat i les propostes de la ciutadania.
c) Fase de retorn, mitjançant la qual es trasllada a les persones participants i al conjunt de la
ciutadania el resultat del procés.
Article 16. Utilització de metodologies participatives.
L’Ajuntament elaborarà estratègies i mètodes de treball que posin en relació polítics, tècnics,
entitats i ciutadans per tal de construir de manera compartida les polítiques a aplicar en el
municipi. El programa d’actuació municipal preveurà cada any, a proposta de l’Alcalde o del
Consell municipal de participació quins projectes s’impulsaran mitjançant aquestes
metodologies i es recolliran les experiències cada any en una memòria d’avaluació d’aquests
processos.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.
L’Ajuntament divulgarà aquest Reglament, fent ús d’un llenguatge el màxim d’intel·ligible i
senzill, per tal que es pugui conèixer i exercir els drets ciutadans de participació.
SEGONA.
L’Ajuntament desenvoluparà de forma immediata aquest Reglament, que tindrà com a
principal objectiu millorar l’estructuració i la consolidació del teixit associatiu i l’interès de la
ciutadania a intervenir en la millora del municipi.
TERCERA.
L’Ajuntament, en el moment de crear el Registre municipal d’entitats, inscriurà d’ofici totes
aquelles entitats locals de les quals tingui constància, les classificarà a partir d’allò establert en
els seus estatuts i ho notificarà als interessats per tal que al·leguin el que considerin
convenient.

QUARTA.
Cas que no s’elaborin el reglament o els reglaments per regular el funcionament de les
sessions i les convocatòries dels Consella sectorials, serà d’aplicació la normativa que regula el
funcionament i les convocatòries dels òrgans del govern local.
CINQUENA.
L’Ajuntament presentarà amb caràcter anyal un calendari de reunions dels diferents òrgans de
participació que contempla aquest Reglament. Aquest calendari s’integrarà en una proposta
de reunions dels diferents òrgans municipals.

