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REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE PINEDA DE MAR
CAPÍTOL I
Objectes i principis
Article 1r. Objecte. L’objecte del present reglament és la regulació de la participació ciutadana en
la gestió municipal a través dels procediments d’informació i participació individual, de les
associacions de ciutadans i de la consulta popular, entre d’altres.
Article 2n. Subjectes. Els titulars dels drets i deures establerts en els articles següents són els
ciutadans que tinguin la condició de veïns del terme municipal de Pineda de Mar, d’acord a la
legislació vigent aplicable, i les seves associacions que compleixen els requisits exigits.
Article 3r. Principis. Els principis que inspiren la present regulació són:
Facilitar la participació real i efectiva dels ciutadans i llurs associacions en la vida local.
La millora de la gestió municipal i el seu apropament a la nostra societat.
Consolidar l’actual Administració participativa.
Article 4t. Normativa aplicable. La participació ciutadana en la gestió municipal es regirà per les
disposicions del present Reglament i de la legislació del règim local en aquesta matèria.
Article 5è. Drets i Deures. Sens perjudici d’allò establert en aquest Reglament, els veïns del terme
municipal tindran els drets i deures següents:
Ser elector i elegible d’acord a la legislació electoral.
Participar en la gestió municipal basant-se en els instruments previstos en la normativa aplicable.
Utilitzar els serveis públics municipals i accedir als aprofitaments comunals, conforme a la seva
naturalesa i organització.
Contribuir a la realització de les competències municipals mitjançant les prestacions econòmiques
i personals legalment establertes.
Ésser informat, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l’Administració local en relació als
expedients i documentació municipal d’acord amb l’art. 105 de la Constitució de 1978 i al previst
aquest reglament.
Demanar la consulta popular en els termes establerts per la normativa aplicable.
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Aquells altres drets i deures establerts a la legislació vigent i al present reglament.
Article 6è. Límit a la participació. 1. Les formes, els mitjans i els procediments de participació
ciutadana no atemptaran contra les facultats decisòries i de govern dels òrgans representatius
municipals.
2. Serà nul·la i ineficaç aquella actuació contrària a l’establert en l’apartat anterior.
Article 7è. Límit de l’actuació administrativa. Aquesta Corporació facilitarà i promourà la
informació i participació dels ciutadans en la via municipal sense que interfereixi en altres drets
polítics, administratius o jurisdiccionals dels administrats o de les seves organitzacions.

CAPÍTOL II
Informació i participació individual
Article 8è Publicitat dels acords. Els ordres del dia, les convocatòries de les sessions i els acords
de l’Ajuntament de Pineda de Mar seran publicats i notificats d’acord a l’establert a la legislació,
amb la finalitat de garantir l’accés dels ciutadans a la màxima informació possible.
Article 9è. Informació i recollida d’opinions. 1. Aquest Ajuntament es compromet a donar tota la
informació escaient sobre els seus plans d’actuació, el seu desenvolupament i resultats, a través
dels mitjans de comunicació social i altres mitjans d’expressió.
2. Tots els ciutadans i les seves organitzacions poden demanar a l’Alcaldia informació sobre la
gestió municipal, i se’ls haurà de respondre, de forma raonada, en el termini de trenta dies.
3. La Corporació vetllarà, perquè es respecti el dret a la llibertat d’expressió de tots els ciutadans
i organitzacions municipals, oferint en la mesura del possible, els mitjans de comunicació local en
garantia d’aquest dret. Es compromet també a tenir en compte aquestes opinions per aconseguir
les finalitats establertes en aquest reglament.

Article 10è. Dret a l’obtenció de còpies i certificacions. 1. Tots els ciutadans tenen el dret a
sol·licitar i obtenir conforme a dret, còpies i certificacions dels acords i resolucions dels òrgans de
govern municipal, així com dels seus antecedents. I de tota la documentació conservada en les
diferents dependències i serveis, incloent fotocòpies de plànols i de documentació gràfica.
2. La sol·licitud es presentarà per escrit, procedint a despatxar les certificacions i còpies o
denegar-les en un termini màxim de trenta dies.
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3. Serà necessari acreditar la condició d’interessat, d’acord a la legislació de procediment
administratiu, per obtenir les certificacions i còpies esmentades, excepte en el cas de les
resolucions i els acords dels òrgans de govern.
4. La denegació o limitació de les sol·licituds hauran d’ésser motivades, valorant-se les
circumstàncies establertes en aquest Reglament.
5. Aquesta Corporació facilitarà els antecedents necessaris quan es pretenguin exercitar les
accions de l’article 68 de la Llei que regula les Bases de Règim Local.
Article 11è. Dret de consulta d’arxius i registres. 1. Tots els ciutadans tenen el dret de consulta
d’arxius i registres públics, d’acord a la normativa següent.
2. Tenen el caràcter de documents públics de consulta general, el padró municipal d’habitants i el
cens electoral; els instruments de planejament i gestió urbanística; els padrons fiscals; els
reglaments i ordenances municipals de tota classe; el pla o programa d’actuació municipal, i els
pressupostos.
3. Tots aquests documents de consulta general es referiran a l’exercici econòmic o a la vigència
de l’any en què s’efectua la consulta.
4. Haurà de sol·licitar-se per escrit, fent constar la causa de l’interès, la consulta d’expedients ja
resolts i iniciats a instància d’un particular.
5. La sol·licitud de consulta d’informació sobre l’activitat municipal haurà d’indicar les raons o la
finalitat d’aquesta.
6. En un termini de trenta dies s’autoritzarà o denegarà la sol·licitud, indicant-se en el primer cas
el lloc, el procediment i les condicions per a la consulta, i expressament les causes de denegació.
7. La consulta de l’Arxiu Històric se sotmetrà a les normes que regulen l’examen d’aquest tipus de
documentació.
8. La consulta comprendrà l’examen i la presa de notes de la documentació, així com l’obtenció
de certificacions o còpies d’acord amb el procediment establert, essent prohibida la reproducció
gràfica o de qualsevol altre ordre.
9. L’examen d’expedients en tramitació es durà a terme, segons les normes de procediment
administratiu.
Article 12è. Límit. D’acord a l’establert a l’art, 105 b) de la Constitució, podrà ésser denegada
aquesta informació de forma motivada quan afecti a la seguretat i a la defensa de l’Estat, la
indagació de delictes i a la intimitat de les persones.
Article 13è. Publicitat de les sessions. 1. D’acord amb la legislació sectorial vigent, seran
públiques les sessions del Ple de l’Ajuntament i dels restants òrgans de participació, excepte les
sessions de la Comissió de Govern i les de les Comissions Informatives.
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2. Seran secretes la deliberació i votació d’aquells afers que afectin als drets reconeguts a l’art.
18.1 de la constitució Espanyola.
3. Podran ésser convocats a les sessions de les Comissions Informatives els representants de les
associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns, per conèixer el seu
parer o perquè presentin un informe sobre algun aspecte concret.
4. L’Alcalde podrà establir, ordenar i tancar un torn de precs i preguntes sobre temes específics
d’interès municipal, un cop acabada la sessió de les Comissions Informatives, si ho considera
necessari.
Article 14è. Dret de petició 1. Els ciutadans podran formular peticions, propostes i queixes,
mitjançant un escrit adreçat a l’Alcaldia. Podran adjuntar les dades i la documentació que
considerin adients.
2. Aquests escrits seran contestats per l’Alcaldia en un termini de trenta dies, indicant la viabilitat
de la seva acceptació o les causes de la desestimació de forma motivada en aquest últim cas.
3. Quan les peticions i propostes individuals siguin documentades o subscrites per un mínim de
250 veïns del municipi de Pineda de Mar i majors d’edat, i el seu contingut sigui pres en
consideració per l’Administració municipal, iniciant-se el corresponent expedient, el peticionari o
proposant tindran la consideració d’interessat en el procediment, el dret al tràmit d’audiència en
la proposta de resolució i es motivaran les decisions adoptades.
4. Totes les peticions i propostes a les quals fa referència es regiran per les disposicions vigents
en aquesta matèria i en especial per la Llei 92/1960, de 22 de desembre, reguladora del Derecho
de Petición.
Article 15è. Participació en òrgans especialitzats. 1. Per facilitar la participació dels ciutadans en
la gestió dels assumptes locals, aquesta Corporació podrà crear òrgans territorials de gestió
desconcentrada sectorial, d’acord amb la legislació vigent. Aquesta potestat està subordinada al
manteniment del principi d’unitat de govern i gestió municipal.
2. La composició, l’organització, l’àmbit territorial i les funcions que hagin de realitzar seran
establerts per la Corporació en un Reglament aprovat pel Ple de l’ajuntament, d’acord amb la
legislació sectorial.
Article 16è. Audiència pública. 1. És una forma de participació cívica a través de la qual aquesta
Corporació informa als ciutadans de la seva activitat administrativa, en una unitat d’acte i de
forma oral. La seva finalitat és fomentar la participació ciutadana a través de l’assistència dels
administrats.
2. L’audiència serà d’àmbit municipal destinada a la informació de l'activitat administrativa i serà
convocada d’ofici per l’Administració.
3. L’audiència pública por ésser convocada sobre qualsevol matèria en què aquest ajuntament
sigui competent, existent l’obligació de convocar-ne una en relació als pressupostos municipals.
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Article 17è. Procediment de l’audiència pública. Serà preceptiu el següent procediment per a la
convocatòria d’una audiència pública:
1r. És necessari l’acord de l’Alcaldia de celebració d’audiència pública.
2n. Un cop acordada, correspondrà a l’Alcalde, o al membre de la Corporació per ell delegat, la
convocatòria de l’audiència pública. Entre l’acord i la convocatòria haurà de transcórrer un termini
de temps superior a quinze dies i inferior a dos mesos.
3r. L’Ajuntament donarà la màxima informació als ciutadans sobre la convocatòria. A aquests
efectes, utilitzarà els mitjans habituals de comunicació d’àmbit local o superior que fossin
pertinents.
4t. La sessió se celebrarà en el local que estableixi l’ajuntament, el qual haurà de ser idoni per a
la seva celebració.
5è. La sessió serà presidida per l’Alcalde, el Tinent d’Alcalde o el membre de la Corporació
designat pel primer. Assistiran també aquells membres de la Corporació local que designi el
President. Farà les funcions de Secretari el propi de la Corporació o el membre competent
designar per aquest.
6è. La durada, el nombre d’intervencions, les rèpliques i les contrarèpliques seran fixades pel
president en començar la sessió.
7è. Tindran accés a l’acta de la sessió els participants a aquesta i aquelles persones que facin
palesa la seva condició d’interessats. En un termini de deu dies es podran fer les al·legacions que
es considerin escaients.
8è. L’acte i les al·legacions seran trameses a l’òrgan municipal competent per raó de la matèria,
perquè contesti, de forma motivada, en un termini d’un mes.
9è. L’acta, les al·legacions i les contestacions s’inclouran en l’expedient de l’assumpte objecte de
consulta.
CAPÍTOL III
Associacions de ciutadans
Article 18è. Associacions de ciutadans. 1. D’acord amb el present Reglament i les restants
disposicions legals vigents, seran reconegudes per l’Ajuntament de Pineda de Mar com
associacions ciutadanes totes aquelles radicades en el terme municipal, que tinguin per objecte la
defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del municipi i que
compleixin els requisits exigits.
2. Aquesta Corporació facilitarà la màxima informació i la participació d’aquestes associacions en
la gestió municipal d’acord a les presents disposicions, conservant les facultats derisòries i de
govern dels òrgans representatius municipals.
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Article 19è. Criteris d’accés a la participació. Els criteris que es tindran en compte per promoure
l’accés als instruments de participació social són, d’acord amb la legislació sectorial, els següents:
La relació de l’objecte social de l’associació amb els específics fins que es pretenen aconseguir
amb la participació ciutadana.
La representativitat d’aquestes entitats.
Article 20è. Drets de les associacions. Les associacions de ciutadans gaudiran dels següents
drets:
1. Assistir a les sessions del Ple de l’Ajuntament i dels restants òrgans de participació, d’acord a
l’establert en l’article tretzè d’aquest reglament, així com participar en el torn de precs i
preguntes, quan aquest sigui establert.
2. Participar en les sessions de les Comissions Informatives, quan sigui sol·licitada la seva
presència, en ordre a emetre la seva opinió o presentar un informe, sobre aquells aspectes en
què així es demani. En el mateix sentit es permet la seva intervenció en les sessions de les
comissions d’estudi, informe i consulta.
3. Accedir a la informació municipal, d’acord a les presents disposicions, i, en especial, tindran
dret sempre que ho sol·licitin expressament, a:
Rebre en el seu domicili social les convocatòries, les resolucions i els acords dels òrgans
col·legiats municipals quan tinguin relació amb el seu objecte social.
Rebre les publicacions que editi l’Ajuntament quan aquestes tinguin interès per l’associació, a la
llum del seu objecte global.
4. Obtenir informació directa en els assumptes municipals que són del seu interès, així com
informar als òrgans municipals, mitjançant les dades i la documentació pertinent d’aquells
assumptes relacionats amb el seu objecte social.
5. Elevar els escrits de petició i proposta d’actuació a tots els òrgans de l’Administració local,
basant-se en el dret de petició conferit per l’article 29.1 de la Constitució.
6. Tenir presència en els Consells d’Administració i als òrgans col·legiats de Fundacions, Instituts,
Patronats, empreses municipals, i altres entitats, quan s’estableixi aquesta possibilitat en els
reglaments o en els acords municipals que regeixin l’organització i funcionament d’aquests òrgans
i entitats.
7. Canalitzar la participació dels veïns en els Consells Sectorials, en els òrgans col·legiats de
gestió desconcertada i en els òrgans col·legiats dels ens de gestió descentralitzada de serveis,
quan aquesta participació estigui prevista pels acords plenaris o pel reglament que regeixi el seu
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funcionament. La participació restarà limitada als òrgans consultius o deliberants, però als
derisoris, excepte disposició legal en contra.
8. Aquesta Corporació, dins de les seves possibilitats, els facilitarà l’ús dels mitjans públics
municipals, principalment dels locals i mitjans de comunicació, amb les limitacions que comporta
la seva utilització per diverses associacions. Les sol·licituds s’hauran de formular amb l’antelació
necessària per permetre la normal organització dels serveis.
9. En la mesura que ho permetin els recursos pressupostaris, l’Ajuntament de Pineda de Mar
destinarà ajudes econòmiques per finançar les despeses i activitats d’aquestes associacions. Les
ajudes hauran de constar en una partida municipal i s’atorgaran basant-se en els següents
criteris:
La importància i la representativitat de les entitats.
El grau d’interès i utilitats ciutadanes dels seus fins.
La seva capacitat econòmica autònoma.
Les ajudes rebudes per altres entitats públiques o provades.
10. Podran ser declarades d’utilitat pública, si fos el cas, d’acord al procediment establert al
Decret 3526/1981, de 20 de desembre, o al que estigués vigent en aquell moment.
11. Exposar la seva opinió sobre les disposicions de caràcter general que es vagin crear, quan ho
estimi convenient la Corporació local.
12. Ser inscrites en el registre municipal d’associacions de ciutadans, sempre que compleixin els
requisits exigits.
Article 21è. Deures de les associacions. Les associacions de ciutadans tenen els deures següents:
1. Inscriure’s en el Registro General d'Associacions i en aquells registres de caràcter estatal
autonòmic en els quals sigui obligatòria la seva inscripció.
2. Inscriure’s en el registre municipal d’associacions ciutadanes.
3. Notificar al registre esmentat totes les modificacions de les dades que hagin de constar de
forma obligatòria en el termini d’un mes des de què es produïren.
4. Comunicar a l’ens municipal el pressupost, el programa anual d’activitats, la memòria de les
activitats i els actes realitzats l’any anterior i el nombre d’associats en el dia 31 de desembre, en
el mes de gener de cada any.
5. Complir tots els requisits necessaris per a la seva participació en els òrgans municipals o per
exercitar alguns dels drets concedits per l’Ajuntament a les associacions.

PÀGINA 7

Plaça de Catalunya,1
08397 Pineda de Mar (El Maresme)
www.pinedademar.org
ajuntament@pinedademar.org

6. Tenir un funcionament i una organització democràtica.
Article 22è. Registre municipal d’associacions ciutadanes. 1. Tenen dret a sol·licitar la inscripció
en el reglament d’associacions de ciutadanes:
Les entitats sense ànim de lucre que tinguin el seu àmbit territorial d’actuació el terme municipal
de Pineda de Mar i com a objecte estatutari fonamental el foment, la defensa i la millora dels
interessos generals o sectorials dels veïns del municipi.
Les entitats sense ànim de lucre, el marc d’actuació de les quals sigui el municipi de Pineda de
Mar i representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científic, socials,
culturals o anàlegs,
2. Aquest registre serà regit per la Secretaria General de l’Ajuntament de Pineda de Mar i les
seves dades seran públiques.
3. Les sol·licituds dels interessats s’hauran de presentar davant del Registre General de
l’Ajuntament i s’hauran d’adjuntar els documents següents:
Els Estatuts de l’associació.
El número d’inscripcions en el Registro General d'Associacions i el d’altres registres públics.
El nom de les persones que ocupen càrrecs directius.
El domicili social.
El pressupost i el programa d’activitats de l’any en curs.
4. En el termini de quinze dies des de la sol·licitud d’inscripció, l’Ajuntament notificarà a
l’associació el corresponent número d’inscripció i a partir d’aquell moment se la considerarà
donada d’alta. Aquest termini quedarà en suspens quan, a petició de l’òrgan encarregat de la
tramitació s’hagi d’aportar documentació no inclosa en l’apartat anterior.
5. Si faltessin els documents necessaris per la inscripció, es cregués necessària l’aportació de
nous o hi hagués defectes de forma, l’òrgan encarregat de la tramitació, actuant d’acord a la
legislació de procediment administratiu, podrà concedir un termini per sanejar els possibles
defectes formals existents o per presentar nova documentació.
6. Quan no compleixi els requisis d’inscripció o les obligacions esmentades es podrà denegar la
inscripció o donar de baixa l’associació, amb les conseqüències que aquesta mesura comporta.

PÀGINA 8

Plaça de Catalunya,1
08397 Pineda de Mar (El Maresme)
www.pinedademar.org
ajuntament@pinedademar.org

CAPÍTOL IV
Les consultes populars

Article 23è. Dret dels veïns. 1. Els veïns del terme municipal tenen dret a presentar la sol·licitud i
participar en les consultes populars formulades.
2. L’àmbit de les consultes serà el terme de Pineda de Mar.
Article 24è. Requisits. Perquè l’Alcalde d’aquesta Corporació pugui formular la consulta popular
serà necessari el compliment dels següents requisits:
La sol·licitud haurà de ser presentada per un nombre de veïns censats, no inferior al 20% de
persones censades al municipi.
Els assumptes susceptibles d’ésser sotmesos a consulta popular han de ser de competència
municipal i caràcter local, amb especial importància pels veïns als quals anirà dirigida.
Queden exclosos els afers relatius a les hisendes locals.
Article 25è. Procediment. 1. El procediment s’iniciarà amb la sol·licitud dels veïns i haurà d’ésser
aprovada la consulta per majoria absoluta del Ple municipal.
2. S’enviarà una còpia literal de l’acordat Govern de la Generalitat, perquè el remeti al Govern
central per a la seva autorització, podent adjuntar aquell, un informe, si s’escau, sobre la
conveniència de fer la consulta.
3. Autoritzada la consulta pel Govern central, el Govern de la Generalitat convocarà consulta
d’acord amb la resolució municipal, mitjançant decret.
4. El decret, amb el contingut obligatori establert per la legislació sectorial, haurà d’ésser publicat
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí oficial de la província, en un dels
diaris de més circulació de Catalunya i en una de les publicacions periòdiques demés circulació de
la comarca, si fos necessari en aquests dos últims casos. Aquesta Corporació fixarà la consulta al
tauler d’anuncis i li donarà publicitat a través dels mitjans de comunicació social.
5. La Consulta serà formulada entre els trenta i els seixanta dies posteriors a la publicació del
decret.
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Article 26è. Realització de la consulta. La consulta s'haurà d’ajustar a les disposicions generals i al
procediment establerts per la legislació autonòmica i l’estatal, en especial a la Ley Organica 2/80,
de 18 de gener, sens perjudici de les modificacions necessàries per adaptar-se al règim local.

CAPÍTOL V
El Consell Consultiu Municipal

Article 27è. El Consell Consultiu Municipal. 1. És un òrgan de consulta de l’Alcaldia la funció del
qual és la d’estudiar i assessorar sobre els afers que li siguin sotmesos a consideració. Els seus
membres seran designats i cessats, lliurement per l’Alcalde, sempre que cregui convenient la
convoca d’aquest òrgan.
2. Sempre que l’afer ho permeti, seran convocats, a les reunions que se celebrin, els
representants dels ciutadans i de les seves organitzacions.
Article 28è. Funcions. 1. Sens perjudici d’ésser un òrgan de consulta podrà realitzar, quan li
siguin atribuïdes, les següents funcions
Proposar solucions a un problema concret sobre aquelles matèries per les quals hagi estat
convocat.
Col·laborar en els estudis i elaboració de programes i projectes.
Fer el seguiment de l’actuació municipal en un tema concret.
Exposar la seva opinió sobre els assumptes en relació als quals hagi estat convocat.
Realitzar totes aquelles funcions que li encomani l’Alcalde.
2. És possible l’organització d’aquest Consell en comissions o grups de treball, a efectes de
millorar el seu funcionament.
Disposicions addicionals
Primera. Les disposicions del Reglament Orgànic Municipal gaudiran del mateix rang normatiu que
les d’aquest Reglament, sense que puguin considerar-se antagòniques ambdues regulacions.
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Segona. Els dubtes que pugui plantejar l’aplicació del present Reglament es resoldran conforme al
sistema de fons vigent en aquesta matèria.
Tercera. Es podran crear Consells de barri quan, d’acord a les disposicions legals vigents en la
matèria, ho sol·liciti la majoria dels veïns interessats i ho acordi l’Ajuntament amb el quòrum de
les dos terceres parts del nombre legal de membres del Ple municipal.
Quant a la constitució, la composició i el funcionament, en general, d’aquestes entitats, seran
d’aplicació les disposicions del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i de la restant normativa vigent.
Disposicions finals
Primera. La modificació de les disposicions precedents es realitzarà amb els mateixos tràmits i
requisit exigits per a la seva aprovació i de conformitat amb la normativa vigent.
Segona. Les disposicions d’aquest reglament referent al dret dels ciutadans a l’accés als arxius i
registres administratius hauran d’adaptar-se a la legislació que desenvolupi l’article 105 de la
Constitució, quan aquesta entri en vigor.
Tercera. Es crearà un Registre Municipal d’Associacions Ciutadanes un cop hagi estat aprovat i
entri en vigor el present Reglament.
Reglament aprovat definitivament per Resolució
Alcaldia de 14 de gener de 1991.
En execució d’acord plenari de 3 d’octubre de 1990
Publicada íntegrament en el BOP n.64/15.III.1991.
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