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A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa, en sessió del dia 31 de març de 2016, va aprovar inicialment
el Reglament de Participació Ciutadana.
D’acord amb el procediment aplicable, es varen publicar els corresponents anuncis al tauler
d’anuncis d’aquest ajuntament el dia 14 d’abril de 2016 i al Diari de Terrassa el dia 19 d’abril de
2016, així com al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, els dies 20 i 25 d’abril de 2016, respectivament.
Dins el termini establert, les entitats ciutadanes que s’indica seguidament han presentat diferents
escrits d’al·legacions i suggeriments a l’esmentat reglament, que consten a l’expedient:
•
•
•
•
•

Salut Mental Terrassa (ASFAMMT), Entrada núm.142337, de 13/05/2016.
Associació de Veïns Barri Segle XX, Entrada núm. 3714, de 23/05/2016.
Consell d’Entitats d’acció Ciutadana, Entrada núm. 112555, de 25/05/2016.
Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, Entrada núm. 181856, de 27/05/2016.
A.V.V. Poble Nou- Zona Esportiva, Entrada núm. 90325, de 31/05/2016.

La Comissió Política de Qualitat Democràtica, formada per tots els grups municipals, es van
reunir amb els representants de les cinc entitats ciutadanes esmentades, el dia 13 de juny de
2016 per escoltar les diferents al·legacions i suggeriments presentades a l’esmentat reglament.
Posteriorment, el 17 de juny de 2016 la Comissió Política de Qualitat Democràtica es va reunir
per estimar o desestimar les al·legacions presentades.
En data 30 de juny, ha estat emès pels serveis tècnics de l’Àrea de Drets Socials i Serveis a les
Persones, un informe proposta de tractament de les al·legacions presentades per les entitats
referides anteriorment.
1.- Al·legacions i propostes que es proposa estimar:
Les al·legacions que es proposa acceptar per a ser incorporades en el Reglament de
Participació Ciutadana milloren l’objectiu nuclear del text i aporten millores al Reglament amb
l’objectiu que esdevingui una veritable eina per a la millora de la qualitat democràtica a la nostra
ciutat.
Les al·legacions que es proposa estimar es relacionen a continuació, amb indicació de l’entitat
ciutadana i l’article que fa referència el Reglament i el contingut essencial de l’al·legació
presentada. Tenint en compte que hi ha al·legacions coincidents presentades per diverses
entitats hem agrupat les que fan referència als mateixos articles.
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L’entitat Salut Mental Terrassa (ASFAMMT), ha presentat una única al·legació, que en essència
diu: que es pugui establir un calendari de reunions anuals dels diferents consells municipals, i
que es respecti, per que permeti la previsió d’agenda.
L’Associació de veïns barri del Segle XX, el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, l’A.V.V Poble
Nou-Zona Esportiva i la Federació d’Associació de Veïns de Terrassa (FAVT), les següents:
•
•

Art. 8.1.2 Que puguin promoure iniciatives ciutadanes un determinat nombre de
signatures d’entitats ciutadanes i col·lectius, a més a més de les signatures de
veïns/veïnes establert.
Art. 23.2 Que les competències definides pels Consells Municipals de Districte es
defineixin també pels Consells sectorials.

L’Associació de veïns barri del Segle XX, el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, l’A.V.V Poble
Nou-Zona Esportiva l’al·legació que en essència diu:
•

Art. 32.4 Que la presidència i la vicepresidència comparteixin les mateixes funcions i
atribucions.

L’Associació de veïns barri del Segle XX les següents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 24.2: Que les estructures mínimes siguin: el plenari, la presidència, la
vicepresidència, les taules de treball i altres òrgans col·legiats.
Art. 26: Que les comunicacions d’aspectes d’interès que afectin al conjunt de la ciutat
al govern municipal i al Ple si fos necessari.
Art. 27.1: Que els òrgans bàsics de govern i administració d’un consell de districte
siguin el plenari i els grups de treball, la presidència amb caràcter de representació i
la vicepresidència amb caràcter executiu.
Art. 27.2: Que als grups de treball del cada consell de districte participin el màxim de
persones, entitats, col·lectius, grups.
Art. 29.13: Que l’extracte dels acords adoptats es trameti també als grups municipals
de l’oposició.
Art. 30, a): Que l’informe anual de l’estat del districte s’elevi també als grups
municipals de l’oposició.
Art. 31.4, c): Que sigui atribució de la presidència dels consells municipals de districte
elevar els acords del consell, també, als grups municipals de l’oposició.
Art. 33.1: Que també la vicepresidència pugui proposar la creació de grups de treball,
comissions i taules.
Art. 33.2: Que es faci la màxima difusió amb l’objectiu de garantir la màxima
participació en els grups de treball, comissions i taules.
Art. 33.4 i 33.5: Que els grups de treball escullin una persona també en faci la
coordinació, a més de portaveu.

El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana les següents:
•

Títol I. Drets de participació de la ciutadania: Que es reconegui la discapacitat com
quelcom polític i ineludible alhora de treballar de manera transversal des de totes les
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•

àrees, regidories i accions de l’Ajuntament, amb l’objectiu de construir la ciutat des
dels valors de la diversitat, i s’introdueixi en aquest sentit un nou article 12: Dret
d’accés per a tothom.
Art. 34.4: Que es defineixin quins són els terminis del procediment per a fer efectiu
l’esperit de l’article 34.4, en quan a la proposta de punts per a l’ordre del dia, en
relació a l’art. 29.4

L’informe esmentat proposa estimar parcialment les al·legacions presentades, en els termes que
s’indica a continuació, incorporant en negreta la modificació acceptada:
- Sisè paràgraf del Preàmbul:
“ L’objectiu d’aquest nou text és millorar la qualitat democràtica en la presa de decisions, tot
establint mecanismes de participació política i social de la ciutadania i amb la ciutadania.
Una participació inclusiva i accessible per a tothom, sense distinció per motiu de
gènere, orientació sexual, origen, edat, pertinença cultural, creences i capacitats. I
alhora, adaptant la normativa local amb la finalitat de potenciar el diàleg, la proximitat, la
transparència i la coresponsabilitat amb la societat. En resum, aquest nou Reglament té per
objectiu millorar la qualitat democràtica a la nostra ciutat, i això només és possible amb la
cooperació ciutadana, la coproducció i la codecisió de les polítiques públiques amb la
ciutadania.”
- Incorporar a l’art. 8.2.1: ... Corporació Municipal, o bé les entitats i/o col·lectius no
constituïts en entitat regulats als articles 37 i 38 d’aquest Reglament que la composen.
- Afegir un nou apartat 7 a l’art. 21: 21.7 L’Ajuntament procurarà establir calendaris
anuals per les reunions ordinàries dels diversos consells municipals.
- Incorporar a l’art. 23.2: Aquests consells tenen caràcter deliberatiu, propositiu i capacitat
d’assolir acords de manera que el govern els prengui en consideració, ...
- Incorporar a l’art. 24.2: ... el plenari, la presidència, la vicepresidència, ...
- Incorporar a l’art. 26: h) Enviar les actes de les sessions a les entitats que estan
representades al Consell.
- Incorporar a l’art. 27.1: Els òrgans bàsics de govern ... són el plenari del consell, la
presidència i la vicepresidència.
- Incorporar a l’art. 27.2: Seran òrgans el màxim d’oberts i interessats en promoure la
màxima participació, i podran participar el màxim de persones, entitats, col·lectius no
constituïts com entitat.
- Incorporar a l’art. 29.13: ... l’Alcaldia, i al tots els grups municipals,...
- Incorporar a l’art. 30, a) ... l’Alcaldia, i al tots els grups municipals,...
- Incorporar a l’art. 31.4, c): ... l’Alcaldia, i al tots els grups municipals,...
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- Incorporar a l’art. 32.4: La vicepresidència assistirà col·laborarà amb la presidència del
consell en l’exercici de les seves funcions ...
- Incorporar a l’art. 33.1: ... la presidència i la vicepresidència poden proposar...
- Incorporar a l’art. 33.2: Es farà la màxima difusió amb l’objectiu de garantir la màxima
participació.
- Incorporar a l’art. 33.4: ... una persona que faci la coordinació i ...
- Incorporar a l’art. 33.5: ... les persones que facin la coordinació i ...
- Incorporar a l’art. 34.4: També podran proposar punts en l’ordre del dia de les sessions
del consell per ser tractats en la propera sessió ordinària del consell..
L’informe esmentat incorpora un quadre resum on s’assenyalen, en negreta, els termes en que
cada al·legació s’accepta i la proposta de text literal que es proposa incorporar en l’articulat del
Reglament, amb referència a les entitats que han presentat les respectives al·legacions.

2.- Al·legacions que es proposa desestimar:
D’acord amb la reunió de la Comissió Política de Qualitat Democràtica es proposa desestimar
les al·legacions que posteriorment es detallen perquè, o bé la legislació i normativa d’aplicació
no permet la pretensió continguda en l’al·legació, o bé perquè l’al·legació que es desestima
contravindria o desvirtuaria, en cas de ser acceptada, l’objectiu que es vol abastar amb la
regulació proposada i continguda en el Reglament de Participació Ciutadana, o bé perquè no
aporten millores significatives a la finalitat del Reglament.
Es relacionen a continuació, amb indicació de l’entitat ciutadana i l’article interessat del
Reglament, i amb l’al·legació i argument per la desestimació de la mateixa, segons s’indica en el
paràgraf precedent. Tenint en compte que hi ha al·legacions coincidents presentades per
diverses entitats hem agrupat les que fan referència als mateixos articles.
L’Associació de veïns barri del Segle XX, el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana,
l’A.V.V
Poble Nou-Zona Esportiva i la Federació d’Associació de Veïns de Terrassa (FAVT), les
següents:
- Al·legació a l’article 8.1.2: desestimar l’al·legació que proposa que puguin exercir iniciatives
ciutadanes un determinat nombre de signatures d’entitats ciutadanes i col·lectius, a més a més
de les signatures de veïns/veïnes establert.
Aquesta matèria està regulada per la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de Consultes no
referendàries, que indica únicament que són les signatures de les persones les que són
requerides a favor de la iniciativa ciutadana, a l’article 35 i concordants. No obstant, s’indica
anteriorment que s’ha acceptat incorporar a l’article 8.2.1 que pugui composar la comissió
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promotora, també, les entitats i/o col·lectius no constituïts en entitat regulats als articles 37 i 38
del Reglament de que tracta aquest informe.

L’Associació de veïns barri del Segle XX i el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana:
-Al·legació a l’article 11.2: desestimar l’al·legació que proposa que es redueixi a 48 hores abans
de la celebració del Ple l’antelació de la sol·licitud d’intervenció en el cas que faci referència a
algun dels punts de l’ordre del dia del Ple.
Aquesta matèria està regulada al Reglament Orgànic Municipal, als articles 58.3, 59.2 i 86 i
concordants, que no pot ser modificat per aquest.
El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana, l’A.V.V Poble Nou-Zona Esportiva i la Federació
d’Associació de Veïns de Terrassa (FAVT), les següents:
- Al·legació a l’article 25: desestimar l’al·legació que proposa que el consells municipals tinguin
caràcter decisori.
Aquesta matèria està regulada a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article
62.2, i a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, a l’article 154.2, que estableixen que
en cap cas es pot reduir ni afectar les facultats de decisió que corresponen als òrgans
representatius regulats per llei, raó per la que els consells de participació ciutadana no poden
disposar del caràcter volgut per l’al·legació indicada.
L’Associació de veïns barri del Segle XX:
- Al·legació als articles 19, 23, 29.15:
municipals tinguin caràcter decisori.

desestimar l’al·legació que proposa que el consells

Aquesta matèria està regulada a la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, a l’article
62.2, i a la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, a l’article 154.2, que estableixen que
en cap cas es pot reduir ni afectar les facultats de decisió que corresponen als òrgans
representatius regulats per llei, raó per la que els consells de participació ciutadana no poden
disposar del caràcter volgut per l’al·legació indicada.
-Al·legació a l’article 1: desestimar l’al·legació que proposa afegir argumentari normatiu, per
considerar que seria reiteratiu amb el text del Reglament.
-Al·legació als articles 7,9 i 13: desestimar l’al·legació que proposa complir el que es diu als
articles, per considerar que seria reiteratiu amb el text del Reglament.
-Al·legació als articles 18.1 i 18.2,b), 24.1 i 24.2, 26, 27.1, 28, 29, 30,z), 31, 32, 33, 35, 37, 38,
41, 42 i disposició addicionals segona: desestimar les al·legacions que proposen modificar
l’audiència pública, funcions merament representatives per la Presidència, funcions plenament
executives per la Vicepresidència, i incorporar com a estructura mínima les taules de treballs,
organització, funcionament i competències del plenari, causes de pèrdua de la condició de
membre, i tot això referit als consells de districte; el Registre Municipal d’Entitats i Associacions
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Ciutadanes i el Registre Municipal de Participació de la Ciutadania; el foment de l’educació en la
participació i la democràcia.
Es proposa les desestimacions senyalades perquè contravindrien o desvirtuarien, en cas de ser
acceptada, l’objectiu que es vol abastar amb la regulació proposada i continguda en el
Reglament de Participació Ciutadana.
El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana:
- Al·legació als articles 32.4 i 37: desestimar l’al·legació que proposa que la presidència i la
vicepresidència comparteixin les mateixes funcions i atribucions; el Registre Municipal d’Entitats
i Associacions Ciutadanes.
Es proposa les desestimacions senyalades perquè contravindrien o desvirtuarien, en cas de ser
acceptada, l’objectiu que es vol abastar amb la regulació proposada i continguda en el
Reglament de Participació Ciutadana.
La Federació d’Associació de Veïns de Terrassa (FAVT):
- Al·legació als articles 25.4, 28, 33: desestimar les al·legacions que proposa una nova figura per
gestionar les necessitats dels barris perifèrics; composició del plenari dels consells municipals
de districte; grups de treball, comissions i taules.
Es proposa les desestimacions senyalades perquè contravindrien o desvirtuarien, en cas de ser
acceptada, l’objectiu que es vol abastar amb la regulació proposada i continguda en el
Reglament de Participació Ciutadana.
L’ A.V.V Poble Nou-Zona Esportiva:
- Al·legació als articles 28.1,c); 33: desestimar les al·legacions que proposa un nou sistema de
ponderació de les intervencions a títol individual als consells de districte, i la seva participació
Es proposa les desestimacions senyalades perquè contravindrien o desvirtuarien, en cas de ser
acceptada, l’objectiu que es vol abastar amb la regulació proposada i continguda en el
Reglament de Participació Ciutadana.
Atenent els antecedents exposats, i a la vista del procediment previst a l’article 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya per a l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals, la Comissió Informativa
de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social proposa a l’Excm. Ajuntament en
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar l’Informe proposta de tractament de les al·legacions presentades per
l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de Terrassa (Salut Mental Terrassa), l’Associació
de Veïns Barri Segle XX; el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana; la Federació d’Associacions de
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Veïns de Terrassa; i l’Associació de Veïns Poble Nou – Zona Esportiva, al text de del
Reglament de Participació Ciutadana aprovat inicialment per acord de l’Excm. Ajuntament de
data 31 de març de 2016.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Reglament de Participació Ciutadana, que incorpora
les modificacions derivades de l’estimació d’algunes de les esmenes presentades en període
d’exposició pública.
Tercer.- Que es procedeixi a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província del text íntegre
del Reglament de Participació Ciutadana aprovat definitivament.
Terrassa, 14 de juliol de 2016
La tinent d’alcalde de Drets Socials
I Serveis a les Persones

Rosa M Ribera Mitjavila

