
Resum de la proposta de reglament de participació
ciudadana del   Comú  delleida

El present document resumeix la proposta de reglament del Comúdelleida, amb la 
voluntat de facilitar un debat participatiu sobre els mecanismes de participació ciutadana 
en la gestió municipal. 

La proposta de reglament elaborada pel Comúdelleida està oberta a les aportacions 
d’entitats, col·lectius i persones interessades a aprofundir en els mecanismes de 
democràcia participativa i govern obert. 

Aquesta proposta parteix de l’actual reglament de participació i de les propostes del 
Comúdelleida per a l’aprofundiment en la transparència i la participació.

Participa, contribueix a millorar-lo
 



DRET A LA INFORMACIÓ

L'ajuntament de Lleida ha de garantir l'accés a la informació pública.
(Llei de Transparència 19/2014 29 de setembre)

– de forma objectiva, actualitzada, fàcilment accessible i comprensible
– amb instruments de cerca i ordenació temàtica i cronològica
– amb formats interoperables
– a través de mecanismes de publicitat activa
– habilitant espais presencials de consulta

Procés:

QUI TÉ DRET A SOL·LICITAR INFORMACIÓ?
Persones majors de 16 anys, sense necessitat de motivar la petició.

QUÈ HA DE FER L'AJUNTAMENT?
A través de la Comissió de Transparència,

– notifica la data de recepció
– respón sobre l'admissió en 15 dies (raonant els motius si no l'admet)
– facilita la informació en 30 dies màxim

Eines:

• PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA
– organització i estructura administrativa (alts càrrecs, retribucions i agenda pública 

de l'equip de govern)
– gestió econòmica de l'ajuntament, els organismes autònoms i les empreses 

públiques
– actuacions amb rellevància jurídica i processos en què està implicat l'ajuntament o 

alts càrrecs
– plantilla i règim retributiu
– procediments administratius
– contractes i convenis
– convocatòries i atorgament de subvencions públiques (últims 5 anys)
– informes i estudis municipals
– plans i memòies
– auditories dels serveis públics
– informació estadística cartografiada
– informació de la geografia humana de la ciutat
– matèries amb obligatorietat de publicitat
– qualsevol matèria d'interès o freqüentment demanada
– registre de grups d'interès
– informació dels canals de participació
– cartes de servei públic, enquestes i consultes



• OMAC
Comptarà amb una oficina central i punts descentralitzats als centres cívics dels barris.

• OFICINA DE GESTIÓ
S'encarrega de tramitar i resoldre consultes sobre la hisenda local.

• MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS
Han de garantir una informació completa i imparcial sobre:

– l'equip de govern
– els grjups municipals
– les comissions informatives
– les propostes ciutadanes
– l'avaluació dels serveis públics
– els procediments de contractació

--> El CONSELL EDITORIAL, amb representació de tots els grups municipals del Ple, farà la 
gestió editorial dels mitjans públics amb criteris informatius i acordats per consens.



DRET A LA PARTICIPACIÓ

Mecanismes De Participació:

• PROPOSTA O PETICIÓ
Qualsevol persona física o entitat pot fer-ho a través de:

– registre
– consell de barri
– via telemàtica a la regidoria corresponent

La valora la COMISSIÓ INFORMATIVA corresponent. Dóna resposta en un màxim de 30 
dies. Si s'accepta, els pressupostos han de contemplar una partida pressupostària per la 
seva execució.

• INICIATIVA CIUTADANA
Un grup de persones proposa activitat o actuació que no li genera benefici particular. 
Poden fer-ho:

– les entitats
– els consells de barri
– el consell social de la ciutat

Les valoren les comissions informatives i les aprova el Ple municipal. Després, se sotmeten
a un període d'exposició pública de 30 dies i, en cas de ser acceptada, s'assigna una 
partida presspostària.

• CONSULTA POPULAR
L'ajuntament pot sotmetre a consulta de tota la ciutat o d'algun barri en concret els 
assumptes de competència municipal:

– quan són inversions de gran envergadura
– quan impliquen compromisos de més d'una legislatura
– s'exceptuen els relacionats amb la Hisenda local

Podran votar els majors de 18 anys.
Poden convocar-la:

– el Ple municipal per majoria absoluta
– qualsevol persona amb un mínim de 5.000 signatures de suport (5.000 o com a 

màxim el 2% del cens) recollides en un màxim de 60 dies.
– Consells de barri
– Consell de ciutat. 

• AUDIÈNCIA PÚBLICA
Sessió específica sobre un tema oberta a totes les persones. Les aportacions ciutadanes 
s'incorporaran a les comissions informatives i l'ajuntament aportarà a les persones 
afectades tota la documentació. Es crearà una comissió de treball i s'establirà un 
seguiment del procés obert.



La convoca l'alcalde/essa, però la poden sol·licitar:
– entitats ciutadanes
– una persona amb l'aval de 200 signatures
– consells de barri, de ciutat i consells temàtics

• INTERVENCIÓ A COMISSIONS INFORMATIVES I AL PLE
Poden intervenir a les comissions informatives amb veu i sense vot:

– representant d'AA.VV de Lleida designat per la FAVLL
– representant Consell Social de la ciutat
– Representant dels consells de barri afectats per alguna decisió en concret
– col·lectius, moviments, plataformes, associacions i/o partits polítics sense 

representació al Ple
– persones a títol individual

Als plens municipals:
Els col·lectius que vulguin podran intervenir si es tracta un tema que els afecti. sol·licitant-
ho primer a la Junta de Portaveus. per escrit al registre

– cal entrar per registre la sol·licitud a la Junta de Portaveus 3 dies hàbils abans del 
Ple acreditant l'interès

– l'alcalde/essa pot denegar la intervenció si la considera innecessària
– en cas de denegació, cal esperar un any per demanar-ne una altra
– la intervenció durarà menys de 10 minuts i ha de ser abans del debat del punt en 

qüestió
Qualsevol persona podrà adreçar precs o preguntes per escrit per ser llegides al Ple. Cal 
presentar-les 96 hores abans i s'han de respondre a la mateixa sessió. També ho podran 
fer intervenint al Ple.

• PARTICIPACIÓ AL PRESSUPOST MUNICIPAL
L'ajuntament reservarà part dels pressupostos per a que sigui la ciutadania a través de 
processos participatius qui decideixi i gestioni els diners. Els procediments s'articularan a 
través dels Consells de Barri.

Espais de participació: cap a un govern obert

• CONSELLS DE BARRI
Són la principal estructura de participació de la ciutadania i en poden formar part:

– persones físiques residents al barri
– representants de persones jurídiques amb seu o activitat al barri
– organitzacions amb activitat al barri
– regidor de zona
– representants dels grups municipals
– representants de serveis públics del barri
– treballador/a municipal adscrit/a (OMAC descentralitzat)



Funcions:
– decidir i co-gestionar els pressupostos participatius assignats al barri
– intervenir en els plans urbanístics del barri, després de donar-hi el vist-i-plau 

necessari
– decidir usos equipaments del barri
– promocionar economia social al barri
– promocionar la participació d'entitats
– coordinació dels processos de consulta
– col·laboració transversal sobre problemes i oportunitats al barri

Funcionament: es reuneix cada 3 mesos ordinàriament i executa les decisions preses a 
través d'una Coordinadora de barri formada per persones voluntàries, que poden ser 
revocades. Pot crear grups de treball temàtics per estudiar temes i aportar propostes.
Les decisions es prendran per consens.

Finançament: L'ajuntament aportarà 1€ / persona empadronada al barri.
Podrà posar en marxa mecanismes de subscripció popular, que permeten finançar les 
intevencions municipals al barri sense necessitat de demanar crèdits bancaris. A través 
d'ingressos/dipòsit de gent que recuperarà l'import amb interessos superiors als de la 
banca bé en diners o bé en deduccions directes d'impostos. 

• CONSELLS TEMÀTICS
Són de caràcter consultiu i propositiu. Poden emetre resolucions, propostes, suggeriments 
i informes que l'equip de govern ha de tenir en consideració. Representen la diversitat de 
col·lectius de caràcter sectorial. Es constitueixen a proposta del Ple o d'un 10% de les 
entitats que treballen el tema en qüestió. Estan regulats per les comissions informatives 
respectives, que els han d'aprovar.

• CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL
És un òrgan de participació ciutadana, debat i consulta de l'àmbit econòmic i de distribució
de la riquesa. Pot elevar propostes al Ple de l'ajuntament. Hi tenen representació els 
agents econòmics i socials de la ciutat i persones a títol individual que designi la 
presidència (alcalde/essa) segons la seva rellevància en l'àmbit econòmic.

• CONSELL SOCIAL DE LA CIUTAT
És l'òrgan superior de representació participativa i té com a finalitat emetre informes, 
consells i suggeriments per al ple. Pot crear comissions tècniques i pren les decisions per 
consens.
Composició:

– un representant de cada grup municipal
– dos representants de cada consell de barri
– dos membres de cadascun dels consells temàtics
– quatre representants de la FAVLL
– dos representants de la UdL
– dos representants dels coL·legis professionals
– dos representants de la Federació de Cases Regionals.
– un representant de cadascuna de les confessions religioses



– un representant de cada sector públic (educació, salut pública, benestar animal, 
medi ambient, drets civils i cooperació, seguretat...)

– persones individuals amb rellevància social que tenen dret a veu i vot

On adreçar-se per participar:

• REGIDOR/A DE ZONA
Aproximen el govern municipal a la ciutadania i en faciliten el contacte.

– han de tenir un horari preestablert
– fa funcions de representació de l'equip de govern als consells escolars
– participa als consells territorials i els tramet la informació sobre les actuacions 

municipals
– tramet als grups municipals les propostes del Consell Territorial
– informaran de la seva tasca a la comissió informativa de participació
– han d'elaborar memòria anual

• REGIDORS/ES DE L'OPOSICIÓ
Controlen l'acció de govern i fan propostes. Poden canalitzar peticions de persones o 
col·lectius de la ciutat.

• SINDICATURA DE GREUGES
Preserva el dret de revisió de la ciutadania davant de l'administració municipal en cas que 
vegin vulnerats els seus drets o considerin que han gestionat incorrectament algun afer.

• OMAC
L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania és un recurs de proximitat d'informació i atenció directa.
La forma una oficina central i altres centres a cadascun dels barris o zones, que 
col·laboren amb els Consells de Barri.
Presta serveis d'informació, de consulta, de gestió de permisos i autoritzacions municipals 
d'obres i serveis, a més de fer funcions de registre general de la Paeria.

• CONSELLS DE BARRI
Són la principal estructura de participació de la ciutadania, a través de la qual es fan 
propostes, es decideixen els pressupostos del barri i es poden convocar consultes 
populars.
Els conformen col·lectius i persones a títol individual.



REGISTRE D'ENTITATS

L'ajuntament reconeix com a entitats aquelles amb personalitat jurídica pròpia sense ànim 
de lucre inscrites al registre municipal d'entitats i associacions. Tenen dret a:

– ser informades dels temes municipals que ens puguin interessar
– accedir a documentació i prendre part en òrgans de participació
– rebre ajuts i utilitzar els mitjans públics municipals

AJUTS, SUBVENCIONS I CONVENIS

L'ajuntament ha d'elaborar un pla estratègic en aquesta matèria i ha de publicar 
anualment les convocatòries del pla no més tard de dos mesos des de l'aprovació 
definitiva dels pressupostos.

Deures dels perceptors:
– acceptar la subvenció o justificar la renúncia
– dur a terme l'activitat cenyint-se als termes del projecte
– acreditar que s'ha dut a terme l'activitat
– sotmetre's a les actuacions de comprovació
– donar compte d eles modificacions que puguin sorgir
– comunicar obtenció d'altres ajuts d'altres institucions
– justificar la despesa
– acreditar que es té al corrent del pagament d'impostos
– tenir llibres comptables deguddament auditats
– conservar justificants
– donar adequada publicitat

L'ajuntament ha de resoldre en menys de 2 mesos.


