
Propostes per un nou 
Reglament de Participació

Ciutadana a Tàrrega

Que els procediments no 
siguin impediments!

La funció 
fa bona l’eina!



Introducció

A la ciutat de Tàrrega, les diferents versions del Reglament de Partcipació Ciutadana han suposat
un cúmul de traves burocràtques al procés partcipatu, i no s’han adaptat a les dimensions i
necessitats del municipi ni han comptat amb el teixit associatu municipal per tal d’elaborar
conjuntament un reglament operatu i que impedeixi la monopolització de la partcipació per part
de determinats grups.

Creiem que és essencial fomentar la pràctca democràtca en tots els àmbits, començant pels
pobles del municipi i per l’associacionisme, i donar veu a col·lectus desafavorits o apartats de les
decisions polítques, com són els joves, la gent gran, els treballadors autònoms no associats, les
persones amb problemes específcs de gènere, les persones d’origen estranger i les persones amb
risc de pobresa i d’exclusió social. 

Un cop feta una lectura crítca i una refexió sobre la proposta de reglament de partcipació que
ens presentà el Sr. regidor Gabriel Lacambra, volem aportar una sèrie de refexions i de propostes.

En primer lloc, volem deixar molt clar que estem absolutament en desacord amb la intenció
manifesta del govern d’aprovar el reglament entre els mesos de juliol i setembre. Aquest termini
impossibilita la partcipació.

En segon lloc, creiem que el tret principal que caracteritza aquest reglament és el legalisme, el
simple tràmit d’adaptar la reglamentació municipal a la nova legislació que ja ve donada per l'Estat
i la Generalitat. No respon, doncs, a una voluntat real de fomentar la partcipació, sinó només de
tenir els deures fets. 

La CUP de Tàrrega partm d’una perspectva ben diferent. És la funció que fa l’eina bona, i creiem
que la partcipació no s’ha de limitar a ser una paraula escrita en un text legal desat en un calaix,
sinó que volem començar a practcar la partcipació. 

És per això que proposem, d’una banda, la creació d’un Pla Municipal de Partcipació i, d’una altra,
que hem elaborat una sèrie d’esmenes al reglament proposat orientades a fexibilitzar els
mecanismes de partcipació ciutadana del municipi, esponjar els òrgans de partcipació que se’ns
proposen, deixar espai per a la ciutadania no associada, simplifcar alguns procediments
d’iniciatva ciutadana i fer propostes en relació a la falta de concreció en alguns aspectes.



1 / Creació d’un Pla Municipal 
de Participació Ciutadana

Paral·lelament a la redacció del nou reglament, ha de servir per marcar un pla de treball amb les
fases següents: 

1. Anàlisi del reglament vigent per determinar els punts de partda i balanç de l’acció partcipatva
a la ciutat. 

2. Creació d’un primer document de diagnosi per fxar els objectus i línies bàsiques d’un pla
municipal de partcipació ciutadana, mitjançant un recull de demandes i detecció de necessitats
d’enttats veïnals, associacions, juntes de veïns dels pobles del municipi, centres educatus,
ciutadans a ttol individual i també personal tècnic.

3. Procés partcipatu de modifcació del reglament amb tots els agents implicats, mitjançant
sessions plenàries i diferents grups de treball sectorials i confecció del redactat.

4. Sessió plenària d’aprovació del redactat.

5. Creació d’una comissió de seguiment, avaluació i control del bon funcionament i compliment del
reglament que inclogui polítcs, tècnics i ciutadans, amb l'objectu de realitzar les modifcacions
pertnents segons el mecanisme que hauria d'estar contemplat en el mateix reglament. Només així
aquest reglament pot ser una eina útl i dinàmica.

2 / Esmenes al nou reglament

NOU REGLAMENT PROPOSTES CUP TÀRREGA

- Art. 5 i 6 .Ofcines d'Atenció ciutadana (OAC) i de 
partcipació (OOAP)

 
- Art. 33 a 35 Audiències públiques: No es preveu cap 
tpus de periodicitat mínima ni obligatòria.

- Art. 78.4 Sobre la partcipació en ordenances i 
reglaments, s’estableix que “quan la proposta no tngui 
un impacte signifcatu en l’actvitat econòmica podrà 
ometre’s la consulta pública”.

- Art. 38 Sobre la   recollida de signatures, les persones 
legitmades per a frmar, entre altres condicions hauran 
de tenir la “condició polítca de català” i “residir 

1- Unifcar les funcions d'aquestes dues ofcines en la ja 
existent OAC, la qual hauria d'atendre també qüestons de 
partcipació i servei a les enttats, inclòs l'assessorament 
legal. 

2 - Realització d’una audiència pública, mínim un cop l’any, 
per a la presentació del programa d’actuació anual de 
l’equip de govern, dels pressupostos i ordenances i que es 
convoqui 15 dies abans del Ple corresponent.

3 - Clarifcar i defnir els criteris que se seguiran per ometre
la consulta, o bé eliminar aquesta consideració.

4 - Que tngui dret a vot tota persona major de 16 anys i 
que estgui empadronada al municipi.



NOU REGLAMENT PROPOSTES CUP TÀRREGA

legalment d’acord amb la normatva en matèria 
d’estrangeria”.

- Art. 13 Sobre la   recollida de signatures  . Per a endegar 
una audiència pública, 200 frmes; introduir punts al Ple
i demanar actuacions concretes, 250 frmes; propostes 
normatves i consulta popular, 1000 + 1/3 a partr dels 
5.000 habitants.

- Art. 24.2 i ttol 5è. Sobre la sol·licitud d’inscripció de 
les enttats al registre municipal i del suport a 
l’associacionisme.

- Art. 20 Ajuts econòmics a les enttats.

- Art. 87 Intervenció oral de la ciutadania als plens i art. 
87.3 intervenció autoritzada i fltrada segons criteris.

 

- Art. 87.3 La intervenció ciutadana al Ple requerirà 
d’autorització.

- Art. 94 Consells Sectorials
La creació pot ser iniciatva insttucional o a proposta 
ciutadana (seguint tràmits indicats en el reglament). La 
creació serà acordada pel Ple.

- Art. 95 Consells Sectorials, descripció de la 
composició i funcions massa vagues: “La composició 
s’ha de basar en criteris de pluralitat, diversitat i 
especialitat, facilitant la igualtat de gènere i la més 
amplia varietat d’opcions i opinions”.

- Art. 96 Funcions dels Consells Sectorials

5 - Per introduir punts a l’ordre del dia del Ple i mocions, la 
recollida de signatures no hauria de ser una condició 
indispensable i per a introduir-los només hauria de ser 
necessària l’aprovació per majoria absoluta del Ple.

6 - Informar si l’enttat fa ús de mitjans alternatus a les 
subvencions públiques.
7 - Fer públic el registre d’enttats amb totes les dades.

8 - Establir i fer públics uns criteris d’atorgament de 
subvencions en funció dels tpus de projectes que es 
pretenen dur a terme i del retorn social d’aquests per a la 
ciutat.
9 - Publicar anualment la relació de subvencions que, 
efectvament, han estat atorgades.
10 - Presentar balanç de comptes a fnal d’any, i justfcar i 
publicar les despeses i els ingressos addicionals.

11 - Informar dels punts del Ple als grups i la ciutadania 
una setmana abans del Ple, per a facilitar intervenció 
ciutadana.
12 - Informar la Junta de Portaveus si hi ha petcions 
ciutadanes d’intervenció al Ple.
13 - Els ciutadans que intervinguin, a més dels 5 minuts 
d’exposició, hauran de tenir dret a rèplica de 3 minuts.
14 - Els alcaldes dels pobles del municipi han de poder 
intervenir directament al Ple, sol·licitant-ho 24 hores 
abans, per escrit, sense necessitat d’autorització, i amb la 
possibilitat d’introduir temes que no estan a l’ordre del dia,
incloent-hi precs i preguntes.
15 - Els alcaldes dels pobles del municipi han de poder 
exposar aquells punts del Ple que tnguin una relació 
directa amb el seu poble.

16 - Detallar els criteris que permetran als ciutadans 
intervenir, amb la sol·licitud i antelació reglamentàries.

17 - La Creació d’un Consell Sectorial ha de ser possible si 
ho sol·licita un 10 % de les enttats del sector o un mínim 
de veïns afectats.

18 - En la seva composició hi ha d’haver almenys un 
representant de cadascuna de les enttats i moviments 
socials del sector i un representant de cada grup polítc, no
necessàriament regidor. La representació dels grups 
polítcs no hauria de ser superior al 50 % del total.

19 - Que es puguin dotar de reglament propi, sotmès a 
l’aprovació del Ple.



NOU REGLAMENT PROPOSTES CUP TÀRREGA

- Art. 89 CMPC   (Consell Municipal de Partcipació 
Ciutadana): el vicepresident del Consell Municipal de 
Partcipació Ciutadana és el regidor de partcipació.

- Art. 106 Síndic municipal de greuges.
Té reglament propi. El proposa l’alcaldessa i l’escull el 
Ple. El nomenament es consultarà prèviament al CMPC 
i als grups municipals.

20 - El vicepresident hauria de ser escollit entre els 
components que no siguin representants polítcs de 
l’Ajuntament.
21 - En la seva composició hi hauria d’haver representants 
de moviments socials actus al municipi (ONG, marees, 
plataformes...).
22 - Assistència d’un tècnic format en partcipació, amb 
veu i sense vot.
23 - Representants dels alumnes dels centres 
educatus majors de 16 anys i de les AMPES.
24 - Representació de ciutadans majors de 16 anys 
seleccionats a l’atzar entre una llista de voluntaris del 
padró municipal i en nombre equivalent al 20 % dels 
representants sectorials. Període de 2 a 4 anys, a voluntat 
de l’elegit.

25 - No creiem necessària aquesta fgura. Els regidors a 
l’oposició fan la feina del síndic, recollint queixes 
ciutadanes i fent de mitjancers amb l’Ajuntament.
26 - Si es trés endavant per majoria de l’equip govern, 
proposem la creació d’una comissió ciutadana que debat 
el nou reglament del síndic i que sigui aquesta qui el 
proposi. Els grups municipals el ratfcarien al Ple.

PROPOSTES DE PUNTS A AFEGIR

1. Afegir capítol sobre drets del ciutadà  .

2. Afegir dins drets del ciutadà un artcle sobre el   dret de 
reunió:
Cal explicitar que qualsevol ciutadà té el dret de reunió. En
aquest sentt i dins aquest mateix capítol també proposem 
que s’afegeixi un artcle on const que el dret de reunió en 
espais municipals sigui el mateix per a qualsevol grup de 
ciutadans, sempre que es respectn les normes del lloc i no
es tngui un afany lucratu. Actualment, a l’edifci del 
Centre d’Enttats, no s’hi poden reunir ciutadans a ttol 
individual, només enttats consttuïdes.

3. Afegir un artcle que contempli explícitament la 
realització de pressupostos partcipatus.

4. Inclusió de mecanismes d'autoavaluació i modifcació.

Consulteu el text íntegre de les nostres propostes i el del nou reglament a la nostra web

tarrega.cup.cat   

   @CUPTarrega                              facebook.com/cuptarrega  

http://tarrega.cup.cat/noticia/la-cup-de-tarrega-presenta-un-document-amb-mes-duna-vintena-de-propostes-i-esmenes-al-nou


Les propostes en sis eixos

1 Pla Municipal de Participació 
Creiem imprescindible conèixer, organitzar, planificar i impulsar la participació al
municipi paral·lelament a la revisió del Reglament de Participació. Proposem
l’elaboració d’un pla que en defineixi els objectius, vetlli pel compliment i pel bon
funcionament dels processos participatius i en faci un seguiment acurat.

2 Consells més oberts
Volem un Consell Municipal de Participació més obert a la ciutadania, on el
vicepresident no sigui un regidor i hi participin ciutadans voluntaris a partir de 16 anys,
representants de moviments socials, plataformes i representants dels centres educatius
majors de 16 anys.
Proposem que en la composició dels Consells Sectorials el conjunt de càrrecs electes
no superi el 50 %, amb un representant de cada grup polític, no necessàriament regidor, i
que hi hagi almenys un representant de cadascuna de les entitats i moviments socials del
sector.

3 Plens accessibles
Proposem que el ciutadà, els representants del pobles del municipi i les entitats puguin
introduir punts a l’ordre del dia del Ple sense necessitat de recollir firmes. Que tinguin
dret a rèplica, a part dels 5 minuts expositius.
Fem que els procediments per la participació no siguin impediments i que totes les
propostes ciutadanes siguin escoltades i debatudes en un espai públic institucional. 

4 Pressupostos participatius 
Els ciutadans han de poder decidir el destí d’una part de les partides pressupostàries
municipals. Proposem que s’inclogui aquesta possibilitat explícitament en un dels punts
del nou reglament.

5 Protagonisme de les entitats 
Proposem que la iniciativa de les entitats sigui suficient per crear Consells Sectorials. 
Cal incentivar i valorar els projectes amb esperit autogestionari i independent, que
promoguin els valors d’una ciutadania lliure, crítica i autònoma, i que tinguin un retorn
social.

6 Més Audiències Públiques 
Demanem la realització d’una Audiència Pública, com a mínim un cop l’any, per a la
presentació del programa d’actuació anual de l’equip de govern, dels pressupostos i les
ordenances municipals i que aquesta es faci almenys 15 dies abans del Ple corresponent.


