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1. Objectius i estructura de la sessió: 
 
Els principals objectius d’aquesta sessió de treball han estat: 
- 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. 
 

2. Assistents 
 
Hi ha assistit regidors i regidores del govern municipal.  
 

3. Desenvolupament de la sessió 
 
L’equip de Quòrum ha estat l’encarregat de dinamitzar i fer l’informe dels resultats de la 
sessió de treball.  
 
La sessió s’ha desenvolupat seguint els següents moments:  
 
1. Presentació: El regidor de participació ha fet una primera introducció centrada en la 

voluntat política de dotar-se d’un nou Reglament de Participació que s’adapti a la 
realitat participativa del municipi i a les noves normatives vinculades a la transparència 
i al Govern Obert.  

2. 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 de la proposta 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 de constitució de la Comissió Ciutadana del RPC.  

Fase 2. Redacció de l’esborrany del Reglament (Desembre i gener) 

 Sessió de treball amb els grups municipals. 
 Sessió de treball amb el Grup de Treball Tècnic del RPC.  

Amb els resultats de les sessions de treball i 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. Validació de l’esborrany del Reglament. (Gener i febrer) 

 Sessió de treball amb la Comissió Ciutadana del RPC 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, retorn i presentació del Reglament.(Febrer) 

 Redacció final del Reglament. 



 
  
 
 
 
 

 
 
 

3. Diagnosi i debat: Principalment es posa de relleu, la importància de dotar-se d’un 
nou reglament per fer front a les noves demandes de la ciutadania en el marc de la 
participació ciutadana i la transparència. 

Un dels elements centrals és el format, la composició i la dinàmica de confrontació que es 
genera en el Consell del Poble de La Torreta. Es comenta que amb el format actual del 
Consell de Poble no es promou la participació ni la construcció col·lectiva de projectes. Es 
comenta que l'ambient és crispat, de queixa i no de generar propostes en benefici de la 
comunitat. Hi ha l'acord en que s'ha de repensar el format i funcionament del Consell i en 
aquest sentit es proposa que es tracti aquest tema durant les sessions participatives del 
procés d'actualització del Reglament de participació  

  

4. Establiment d’acords. 

Reformular els consells territorials “Consell de Poble de La Torreta”. 

Atès que l’actual dinàmica del Consell de Poble de La Torreta no permet el treball 
comunitari ni tampoc la posada en marxa de projectes proposats i executats pels seus 
veïns. 

Creació d’altres consells territorials o sectorials.  

Es valora com a important no posar noms als consells dins del Reglament, ja que llavors 
com Ajuntament estàs obligat a crear-lo i potser es un barri o sector que no s’ha d’articular 
d’aquesta manera. Es a dir el Reglament a de recollir la possibilitat de crear-ne i estipula 
com han de ser. 

Consultes populars no referendàries i mecanismes per dur-les a terme. 

S’acorda plantejar en el debat de les sessions participatives, la possibilitat de fer consultes 
no referendàries sobre aspectes d’interès general i d’àmbit municipal. 

Processos participatius. 

Es comenta que en les sessions participatives s’ha posar sobre la taula la possibilitat de 
reglamentar els processos participatius i que com a mínim es contempli les fases bàsiques 
d’un procés participatiu: Informació, debat/propostes, retorn i avaluació. 

Plataformes electròniques:  

Per facilitar la consulta a la ciutadania així com la participació d’aquesta en la vida pública 
del municipi. 

Altres espais i òrgans de participació:  

Grups de treball, comissions, grups informals etc. Es considera que no sempre es 
necessari la creació d’un Consell, ja que moltes vegades són molt més productives 
aquestes altres formes d’organització i participació. 

 
 

 


