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1. Objectius i estructura de la sessió: 
 
- Presentar el pla de treball per a la redacció del Reglament de Participació. 
- Diagnosticar/analitzar la situació actual de la participació al municipi. 
- Identificar els elements que es consideren necessaris de ser regulats pel reglament i 

que es posaran a debat a les sessions participatives. 
- Acordar dates de les sessions participatives del Reglament amb les entitats. 

 
 

2. Assistents 
 
Hi ha assistit l’alcalde, el regidor de participació, representants de les entitats del municipi, 
membres de l’associació de veïns i del Consell de Poble de La Torreta i ciutadans a títol 
individual.   
 

3. Desenvolupament de la sessió 
 
L’equip de Quòrum ha estat l’encarregat de dinamitzar i fer l’acta de la sessió.  
 
La sessió s’ha desenvolupat seguint els següents moments:  
 
1. Presentació: En primer lloc l’alcalde, ha dut a terme una presentació introductòria de 

la sessió. On expressa la voluntat política de crear un Reglament de Participació 
Ciutadana, que s’adapti millor a la realitat del municipi i la normativa sobre 
transparència. 
 

2. En segon lloc el regidor de participació ha situat els antecedents del municipi en 
matèria de participació, posant èmfasi amb la necessitat de millorar el funcionament 
del Consell de Poble de la Torreta. També ha informat que els treballs de revisió del 
Reglament es faran  a quatre nivells: 

 
 Amb l’equip de govern. 
 Amb els grups polítics del Ple Municipals. 
 Amb les entitats i ciutadania. 
 Amb els tècnics municipals. 

3. Explicació de les fases del procés. Tot seguit l’equip tècnic redactor del Reglament, 
Diputació-Quòrum, presenta les fases i sessions participatives del procés de redacció 
del Reglament: 

Fase 1. Presentació i definició dels primers elements de debat.(Nov-Des) 

 Sessió de presentació amb l’equip de govern.  
 Sessió de presentació amb els grups municipals.  
 Sessió de constitució del Grup de Treball Tècnic del RPC 
 Sessió informativa oberta a les entitats i ciutadania.  

Fase 2. Redacció de l’esborrany del Reglament (gener/febrer) 

 Sessions participatives amb entitats, ciutadania i el Consell de Poble de la Torreta. 
 Sessió participativa amb els tècnics municipals.  



 
  
 
 
 

 Amb els resultats de les sessions participatives es redactarà l’esborrany del 
Reglament de participació ciutadana. Es farà arribar també a totes les persones que 
han participat en aquesta fase. 

Fase 3. Retorn i validació de l’esborrany del Reglament. (Febrer) 

 Sessió de treball amb l’equip de govern municipal i l’oposició per a presentar, 
validar, matissar i enriquir l’esborrany.  

 Sessió de retorn, oberta a tota la ciutadania dels resultats del procés participatiu i 
presentació de l’esborrany de Reglament de Participació Ciutadana, prèvia 
aprovació pel Ple municipal.  

Fase 4. Redacció i presentació del Reglament. (febrer/març) 

 Redacció final del Reglament 
 Aprovació del Reglament pel Ple Municipal. 

 

4. Establiment d’acords amb les persones assistents 
 
1. S’acorda la sessió participativa del Reglament amb entitats i ciutadania pel dijous 

24 de gener.  
 

2. S’acorda fer una sessió específica a La Torreta. Es proposa el 17 de Gener però 
queda pendent de confirmació per part de les entitats del Consell de Poble de la 
Torreta. 
 

3. S’acorda fer una sessió específica amb els col·lectius de Joves, queda pendent 
fixa una data. 
 

4. Quòrum es compromet a passar un ordre del dia i document perquè les entitats 
puguin venir preparades per a la sessió participativa. 
 

5. Les persones assistents proposen tractar diferents àmbits de la participació 
ciutadana i que poden ser regulats per un Reglament de Participació Ciutadana: 
consultes populars, processos participatius, consells territorials (Consell de Poble), 
consells sectorials, pressupostos participatius i foment de l’associacionisme. 
 

6. S’acorda habilitar a la web municipal un apartat del Reglament de Participació amb 
tota la informació del procés i la documentació que es vagi generant a les sessions 
informatives i les participatives: les diferents lleis que regulen un Reglament de 
Participació, conceptes de participació ciutadana, enllaços de Reglaments d’altres 
municipis, etc,. 
 

7. S’acorda penjar al web municipal diferents enllaços web de Reglaments d’altres 
municipis. 
 

8. Es valora la possibilitat d’introduir la Plataforma Decidim, com a eina de 
participació electrònica municipal, de cara a la propera legislatura. 


