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Reglament de democràcia participativa. 
 
1.Organigrama 

Democracia Participativa

La pineda
Lluminetes
Baixador

Zona universitaria

El Poal
Bellamar

Montemar
Les Botigues

Centre
Muntanyeta
Can Roca.

El Castell
Vista Alegre
Els Canyars

Mar i sol
Can bou
Cami ral

Granvia mar

Assembles dels Barris

Cultura i Festes Ensenyament

Esports Comerç

Joventud Pau i solidaritat

Assembles Sectorials

Assemblea de ciutat

Ple d'ajuntament

 
 

 El defensor de la ciutadania 
 

Consell municipal dels mitjans de comunicació locals 
 

2. El dret a la informació 
 
El dret a estar informat i a informar és una de les bases de la democràcia, el sistema contra més 
transparent sigui esdevindrà un sistema més participatiu, obert i vàlid. Per això apostem per la informació, 
com a eina de difusió, de coneixement de les activitats polítiques que es duen a terme dins del consistori.  

 
2.1 El dret a la informació individual 
 
Article 1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a participar en l’activitat municipal i a ser informats de les 

activitats municipals. Són drets de tots els ciutadans, en els termes previstos tant a la legislació general com 

en aquest Reglament, els següents: 

 
a) Rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals. 
b) Obtenir informació i consultar la documentació municipal pública i els expedients on tinguin la 

condició legal d’interessats, i a obtenir còpies o certificacions dels actes de la Presidència i els 
acords de la Corporació que continguin. 

c) Exercir el dret de petició a les autoritats municipals. 
d) Ésser rebuts en audiència per les autoritats municipals. 
e) Assistir a les reunions del Ple municipal, de la Comissió de govern, assembles de barri, 

sectorial i de ciutat i dels altres òrgans de govern quan així es determini. 
f) Exercir el dret a la participació i proposta als òrgans de govern municipal, a través dels canals 

que expressament en aquest Reglament. 
g) Accedir a través de les entitats ciutadanes, als drets que se’ls reconegui en el present 

Reglament. 
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h) Participar en les assemblees de barri que els pertany. 
  
Article 2. Tenen dret a accedir a la documentació dels expedients de què són part interessada i a estar 
assabentats del seu procés de tramitació, respectant en tot moment la confidencialitat de les dades 
referents a terceres persones. 
  
2.2 L’Oficina d’Atenció als Ciutadans (OAC) 
 
Article 3. A les dependències municipals funcionarà una oficina d'informació i atenció ciutadana que, a més 
de gestionar, tramitar i resoldre peticions, recollirà reclamacions, iniciatives, suggeriments i queixes, amb 
les atribucions específiques següents en aquesta matèria: 
 

a) Canalitzar tota l'activitat relacionada amb la publicitat de les actuacions municipals i proporcionar 
la més àmplia informació sobre l'activitat municipal i els mecanismes de participació de tots els 
veïns i veïnes en la vida local. 

b) Informar el públic sobre les finalitats, les competències i el funcionament dels diferents òrgans i 
serveis dependents de l'ajuntament. Al mateix temps que donar-li la màxima informació possible 
d'altres administracions a fi de dirigir els ciutadans i les ciutadanes correctament quan el tràmit 
sigui d'una altra administració. 

c) L’OAC, a més de facilitar informació sobre les entitats de Castelldefels, en difondrà les activitats 
tant en el web com en altres mitjans de comunicació. Per a això serà necessari que les entitats li 
facin arribar la informació amb antelació suficient. 

d) Canalitzar les demandes del ciutadans de participar en les diferents assembles. Aixi tramitaran la 
demanda de assistir el plenaris de les assembles. 

e) La OAC farà arribar els ciutadans i ciutadanes que hagin sol·licitat l'assistència a les assembles, la 
convocatòria amb l’ordre del dia. 

 

1.3 Els mitjans de comunicació locals 

 
Article 4. L'Ajuntament de Castelldefels editarà periòdicament el Butlletí d’Informació Municipal. El Butlletí té 
un caràcter formatiu, informatiu i cultural.  
  
Article 5. Les entitats i els ciutadans i les ciutadanes de Castelldefels poden fer ús del Butlletí mitjançant una 
secció que es dotarà d’espai suficient, dins de l’espai disponible i on quedin reflectides totes les veus que ho 
demanin: 
 

a) Totes les entitats escrites al cens d'entitats 
b) Totes els partits polítics que s'hagin presentat en l’última legislatura. 

 
Article 6. L’ajuntament de Castelldefels potenciarà Ràdio Castelldefels com a eina bàsica de comunicació, 
informació i participació ciutadana, prioritzant la vida associativa i real de la ciutat, així com la municipal.  
  
Article 7. La potenciació de la web del municipal com a eina de informació i d’oficina virtual de la ciutat. 
  
Article 8. El web de l'Ajuntament de Castelldefels permetrà també la sol·licitud de tràmits administratius 
municipals. 
  
Article 9. L'Ajuntament de Castelldefels desenvoluparà progressivament un fòrum o una xarxa informàtica 
(intranet) cívica oberta a totes les persones residents a la ciutat, a les escoles i instituts i a les entitats i 
associacions locals. 
  
2.4 Els estudis d’opinió. 
 
Article 10. L'ajuntament i qualsevol de les assembles que són presents en aquest reglament, podrà fer 
sondejos d’opinió dels ciutadans i de les ciutadanes a fi de conèixer la seva valoració sobre el funcionament 
de qualsevol servei municipal o per conèixer l’opinió ciutadana sobre qualsevol tema d’especial rellevància. 
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Article 11. L'ajuntament i qualsevol de les assembles que són presents en aquest reglament, podrà fer 
enquestes de qualitat a les persones usuàries dels serveis municipals, a fi de conèixer les seves valoracions 
i propostes sobre el servei concret que han rebut, i millorar-los d’acord amb les propostes. 
  
Article 12. Tots els grups municipals, assemblees de sector i de barri, seran informats puntualment de 
l’estructura dels sondejos i enquestes de qualitat i dels resultats. Així com els partits polítics i les entitats i 
associacions que ho sol·licitin expressament. 
  
Article 13. L'ajuntament donarà a conèixer els resultats dels sondejos i enquestes de qualitat que dugui a 
terme a través dels seus mitjans de comunicació. Deixarà a l’abast dels ciutadans i de les ciutadanes que ho 
demanin a la OAC. 

 
3 . El dret a la participació 
 
El dret a la participació, es un dret fonamental dins de la democràcia participativa, cal doncs potenciar i 
consolidar aquest dret, per que tots/es els/les ciutadans i ciutadanes pugui participar activament dins dels 
òrgans de participació que s’estableixin, així com proposar nous sistemes d'organització i participació per 
millora el funcionament. Cal potenciar la participació individual i col·lectiva de la ciutadania en el dia a dia 
per construir la ciutat. Potenciant els poders de decisió i els sistemes assemblearis, on tots els ciutadans 
estiguin ben representats, tan individualment com col·lectivament. 
 
3.1 El dret de petició  
 

Article 14. Tots els ciutadans i les ciutadanes tindran el dret d’adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan 
municipal per demanar informació o aclariments sobre les realitzacions de l'ajuntament. 

  
Article 15. La petició la podrà cursar per telèfon al Departament d’Informació i Atenció Ciutadana o per escrit 
a les bústies de suggeriments i queixes que hi ha a les dependències municipals o mitjançant instància al 
Registre municipal o, per via telemàtica, a la bústia municipal de correu electrònic. 

  
Article 16. La petició la podrà presentar una persona individualment, una entitat o un col·lectiu de persones 
afectades o interessades per un tema concret. 
  
Article 17. En tot cas, la petició que no estigui regulada pel procediment administratiu la respondrà, en el 
termini màxim d’un mes, el responsable de l’àrea a què es dirigeix la petició. 
Si la petició no es resol en aquest termini, el peticionari podrà presentar la corresponent reclamació davant 
el regidor-delegat de l’àrea, la qual s’haurà de resoldre en el termini màxim de tres mesos a comptar des de 
la seva presentació. Una vegada finalitzat aquest termini sense que hagi estat notificada cap resposta per 
l’Administració municipal, el peticionari podrà interposar recurs contenciós-administratiu en el termini dels 
dos mesos següents, de conformitat amb el que disposen els articles 29.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora d’aquesta Jurisdicció. 
Tot això, sense perjudici que l’interessat presenti davant l’Alcaldia el corresponent escrit de queixa, que 
podrà reiterar fins que es produeixi la resposta de l’Administració. 
 
Article 18. els assemblea sectorials i les assembles de barri tenen dret a demanar aclariments o informació 
a les autoritats municipals, que així ho determinin. A través del secretari amb l’acord de l’assemblea 
sectorial o de barri. 
  

3.2 El dret de proposta 

 
Article 19. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret d’adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan 
municipal, per elevar propostes d’actuació, comentaris o suggeriments en matèries de competència 
municipal o d’interès local. 
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Article 20. La proposta es podrà cursar per telèfon al Departament d’Informació i Atenció Ciutadana o per 
escrit a les bústies de suggeriments i queixes que hi ha a les dependències municipals o mitjançant instància 
al Registre municipal o, per via telemàtica, a la bústia municipal de correu electrònic. 
  
Article 21. La proposta es podrà presentar una persona individualment, una entitat o un col·lectiu de 
persones afectades o interessades per un tema concret. 
  
Article 22. L’alcalde o alcaldessa o regidor/a  en qui delegui haurà d’estudiar el contingut de la proposta i 
informar per escrit a la part proposant sobre el curs que se li donarà en el termini màxim d’un mes, i podrà 
requerir la presència de l’autor per tal que expliqui i defensi l’esmentada proposta. 
  

3.3 La consulta popular 

 
Article 23. L’alcalde, amb l’acord previ del ple per majoria absoluta, pot sotmetre a consulta popular els 
assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d’especial importància per als 
interessos dels veïns, llevat dels relatius a les finances locals.  
  
Article 24. L’alcalde ha de sotmetre al ple, a l’efecte del que estableix l’article anterior, les sol·licituds de 
consulta popular presentades per un nombre de veïns que, com a mínim, sigui el 10% dels habitants majors 
de 16 anys. 
  
Article 25. Les assemblees de barri i de ciutat poden convocar consultes populars per temes que afectin als 
barris que representem. Amb l’acord del 75% de l’assemblea de barri. 
 
Article 26. El procediment i l’autorització de la convocatòria de consulta popular s’ha d’ajustar a les regles 
que contenen els articles 144 i 145 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i 
al Decret 294/1996, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de consultes populars municipals.  
  

3.4 La iniciativa ciutadana 

 
Article 27. La iniciativa ciutadana és aquella forma de participació mitjançant la qual els ciutadans i les 
ciutadanes proposen a l'ajuntament que dugui a terme una determinada actuació o activitat de competència 
municipal, d’interès públic i sense generació de beneficis, i aporten mitjans econòmics, béns, drets o treball 
personal per aconseguir-ho. 

 
Article 28. La iniciativa ciutadana és una eina que els ciutadans i ciutadanes poden fer servir, per la 
modificació un projecta urbanístic. 
  
Article 29. Qualsevol persona o col·lectiu de persones, en ambdós casos mitjançant entitats o associacions 
legalment constituïdes, podrà plantejar una iniciativa ciutadana. 
  
Article 30. Quan l'ajuntament rebi la iniciativa, se sotmetrà a informació pública, tot anunciant-la al Tauler 
d’Edictes de la Casa de la Vila i a la web municipal, durant un termini de trenta dies, tret que per raons 
d’urgència, fos aconsellable un termini més curt. 
Així mateix, a la Web municipal s’inclouran aquells anuncis que s’exposin al tauler d’Edictes de la Casa de la 
Vila i que siguin d’interès general. 
  
Article 31. L’ajuntament haurà de decidir-se sobre la iniciativa ciutadana en el termini de trenta dies a 
comptar a partir del dia següent de la finalització de l’exposició pública. La decisió tindrà en compte 
principalment l’interès públic de la iniciativa. Abans de la presa de la decisió corresponent, l'ajuntament 
podrà demanar aclariments complementaris a l’entitat o associació que ha fet la proposta. 
  
Article 32. En cas que l’òrgan competent de l’ajuntament aprovi la iniciativa ciutadana, farà pública la forma i 
el calendari amb què es durà a terme i hi destinarà la partida econòmica corresponent. 
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3.5 L’audiència pública 

 
Article 33. Els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret d'audiència pública, la qual consisteix a fer sessions 
específiques obertes a tothom que ho desitgi, per tal de ser informats i escoltats respecte a temes dintre de 
les competències municipals. 
  
Article 34. L'audiència pública serà convocada per l’alcalde o alcaldessa, ja sigui a iniciativa pròpia o bé a 
petició de les entitats ciutadanes o de qualsevol del les assembles sectorials o de barri. També podran 
demanar-la els ciutadans i les ciutadanes de Castelldefels que presentin, com a mínim, cinquanta signatures 
acreditades. 
  
Article 35. La convocatòria s’anunciarà al Butlletí ’Informació Municipal, al Tauler d’Edictes de l’ajuntament, a 
Ràdio Castelldefels i al web municipal, i es notificarà als peticionaris. Així mateix, si calgués per motius 
d’urgència, s’anunciarà mitjançant bans de l’Alcaldia. 
  
Article 36. De forma preceptiva, l'alcalde o alcaldessa convocarà en audiència pública els veïns i les veïnes 
afectats per actuacions urbanístiques rellevants i per altres d’interès públic municipal. 
  

3.6 El dret d’intervenció en els plens municipals 

 
Article 37. Podran sol·licitar la inclusió d'una comunicació o proposició en el punt 2n (despatx oficial i 
comunicacions rebudes) de l'ordre del dia del Ple: 
 

a) Les entitats i associacions cíviques inscrites en el Registre Municipal d'Entitats. 
b) Els Consells Municipals, les assembles Sectorials, de Barri o d'assemblea de ciutat. 
c) Els partits polítics de la Ciutat. 
d) Qualsevol persona o col·lectiu ciutadà que presenti 100 signatures acreditades de ciutadans i 

ciutadanes majors de 16 anys, de Castelldefels, amb les dades  personals dels signants. 
  
Article 38. Quan es donin aquestes circumstàncies, la comunicació o proposició s’inclourà al punt 2n de 
l'ordre del dia del ple ordinari més pròxim i serà tramitada d'acord amb el Reglament orgànic municipal. 
  
Article 39. En la sol·licitud d’intervenció en el ple hi figurarà el nom de la persona que prendrà la paraula, 
amb un temps màxim de 20 minuts. Posteriorment, els o les portaveus dels diferents grups municipals 
podran sol·licitar aclariments al defensor o a la defensora de la proposició, que la matisarà durant el temps 
màxim de 15 minuts i després es passarà al debat per part dels grups municipals. 
 
Article 40. Durant el debat municipal el representant de la proposició tindrà dret a veu, rèplica o aclariment, 
però no, tindrà dret a vot. 
  
Article 41. Quan una comunicació o proposició sigui debatuda no se’n podrà presentar una altra sobre el 
mateix tema en un termini d'un any, excepte que es complementi amb noves dades rellevants, a criteri de la 
Junta de Portaveus. 
  
4. Les entitats ciutadanes 
 

 
4.1 El Registre d’Entitats Ciutadanes 
 

Article 41. El Registre d’Entitats Ciutadanes és un registre creat per l’Ajuntament de Castelldefels, a fi i 
efecte que es reconeguin i garanteixin, a les entitats i associacions, el drets reconeguts en aquest Reglament 
i en la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local. En conseqüència, aquests drets 
solament els tindran aquelles entitats que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats. 

Les inscripcions en aquest registre, es faran a petició de les entitats ciutadanes interessades, les quals 
hauran d’aportar la documentació següent: 
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— Escrit sol·licitant la inscripció, segons model aprovat per l’ajuntament. 
— Estatuts que regeixen l’entitat. 
— Acta fundacional. 
— Núm. d’inscripció en el Registre General d’Associacions de la Generalitat o similar. 
— Nom de les persones que ocupen càrrecs directius. 
— Seu social. 
— Telèfon de l’entitat. 
— Pressupost anual. 
— Programació anual de les activitats.  
— Certificació del nombre de socis de l’entitat. 
— CIF. 
 
En els quinze dies següents a la recepció de la sol·licitud d’inscripció, amb els documents i les dades 
exigides al paràgraf anterior, es notificarà a l’associació la inscripció en el registre. A partir d’aquest 
moment, es considerarà donada d’alta a tots els efectes. 
  
Article 42. El Registre d’Entitats Ciutadanes és obert a totes aquelles associacions sense ànim de lucre que 
tinguin per objecte la defensa, el foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels ciutadans i 
ciutadanes de Castelldefels. Formaran part del registre, per tant, les associacions de veïns i veïnes; les de 
pares i mares d'alumnes; les entitats culturals; les esportives, recreatives, de joves i d'esplais; les entitats 
sindicals, empresarials, professionals o qualsevol altre de similars legítima en el marc constitucional 
democràtic. Aquest registre es portarà a la Secretaria General i dependrà del regidor o de la regidora que 
tingui delegades les funcions de Règim Interior. 
  
Article 43. Aquest registre, les dades del qual són públiques, té per objecte permetre a l'ajuntament conèixer 
el nombre d'entitats que hi ha al municipi, les seves finalitats i la seva representativitat, a l'efecte de 
possibilitar una política municipal correcta del foment de l'associacionisme. És independent del Registre de 
les Associacions de la Generalitat de Catalunya o d'altres registres públics, on així mateix hauran de figurar 
inscrites totes les associacions. 
  
Article 44. A fi de fomentar el coneixement i la interrelació entre totes les entitats i associacions de 
Castelldefels, l'ajuntament elaborarà i actualitzarà anualment un fitxer de les entitats de Castelldefels, el 
qual inclourà les dades i les activitats bàsiques de totes les entitats que formin part del Registre d’Entitats 
Ciutadanes. Aquest fitxer es trametrà a totes les entitats que estiguin en aquest registre. 
  
Article 45. Les entitats inscrites en aquest registre hauran de comunicar anualment a l’ajuntament, abans 
del 31 de març, el programa anual de llurs activitats, així com qualsevol canvi de les dades inscrites que es 
relacionen a l’article 41 d’aquest Reglament. Si alguna entitat no presenta el pressupost i la programació 
anual durant el període de dos anys consecutius, o transcorren dos anys sense que comuniqui els canvis que 
s’hagin produït en les dades inscrites, podrà ser donada de baixa del Registre mitjançant Resolució de 
l’Alcaldia amb el requisit de l’audiència prèvia de l’entitat interessada. 
  
4.2 Foment de l’associacionisme i el suport municipal. 
 
Article 46. L’associacionisme és l’expressió col·lectiva del compromís dels ciutadans i de les ciutadanes amb 
la seva ciutat i el país. L'Ajuntament de Castelldefels impulsarà, per tant, la presència i l’activitat d’un teixit 
associatiu ampli i dinàmic, com a vehicle i garantia eficaç de participació que reculli la diversitat i pluralitat 
de la ciutat. 
  
Article 47. Per aconseguir que les entitats ciutadanes puguin assolir les seves funcions, l'ajuntament 
assegurarà programes de formació i assessorament en el marc dels programes de treball de les diferents 
regidories, i establirà un procés de petició i atorgament de subvencions per a les entitats ciutadanes, regulat 
per les Bases Reguladores de sol·licitud i atorgament de subvencions aprovades pel Ple de l’ajuntament en 
data 29.02.1996. A aquest efecte l’ajuntament garantirà una partida pressupostària.  
L’accés als programes municipals de suport a l’associacionisme requereix la inscripció formal en el Registre 
d’Entitats Ciutadanes. 
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Article 48. L'Ajuntament de Castelldefels assessorarà totes les entitats locals interessades en algun tipus de 
gestió compartida de les instal·lacions o els serveis municipals, a fi que compleixin tots els requisits legals 
necessaris per poder contractar d’acord amb la legislació vigent. 
  
Article 49. L’Ajuntament impulsarà un fira d’entitats en el marc de les festes majors de la ciutat. 
 

4.3 La participació de les entitats en els plens municipals 

 
Article 50. La participació de les entitats en els plens municipals es regula amb caràcter general en l’apartat 
“El dret d’intervenció en els plens municipals” desenvolupat anteriorment en aquest Reglament. 
  
4.4 La participació de les entitats en els òrgans de democràcia participativa. 
 
Article 51. Les entitats i associacions locals són l’element principal de les assembles de barri i sectorials. Hi 
participen d’acord amb les funcions i normes generals descrites en aquest Reglament i en el seu reglament 
específic. 
  
Article 52. Totes les entitats tenen dret a formar part de les assembles de barri en la que tingui la seva seu 
social i així consti en el registre d'entitats ciutadanes. 
 
Article 53. totes les entitats inscrites en el registre podran participar a ple dret en qualsevol de les 
assemblees sectorials a les quals pertanyin. 
 
Article 54. La regidoria que forma part del sector, serà l'encarregada de notificar a les entitats les 
assemblees a les quals pertanyin. Les entitats també poden demanar per via registre municipal l'inclusió 
dins de qualsevol assemblea sectorial que ells creguin convenient. Aquesta incorporació serà sotmesa a 
votació per l’assemblea a la qual s’ha demanat formar part. 
 
5. Les Assembles sectorials 
 
Article 55. Les Assemblees sectorials municipals tenen la finalitat de promoure i canalitzar la participació de 
les entitats i de la ciutadania en els diferents sectors de la vida local en què l'ajuntament té competència. Les 
assemblees volen donar veu i poder de decisió a les entitats, organitzacions, col·lectius de la ciutat que 
treballen en el benefici de la ciutat i del país. 

  
Article 56. Composició les assemblees Sectorials: 
 

a) Presidents, delegats i representants de totes aquelles associacions, entitats, col·lectius que 
treballin en el sector.  

b) El Regidors corresponent segons el sector, ratificat per el ple de l’ajuntament. 
c) El representant de l’assemblea, triat per la mateixa assemblea. 
d) El sub-representant de l’assemblea, triat per la mateixa assemblea. 
e) El secretari. 
f) Tots els veïns i veïnes que ho demanin via OAC. 
 

  
Article 57. Tenen dret a participar amb veu i vot a través del seu representant,  les associacions, col·lectius, 
entitats que estiguin donades d’alta al cens municipal i pertanyin el sector. 
 
Article 58. Les assemblees seran obertes, a noves entitats, organitzacions o associacions que es donin d’alta 
en el cens municipal en el mateix mandat, demanant-ho per escrit a la regidoria que depengui el sector.  
 
Article 59. Funcionament 

 

a) la assemblees seran en plenari, amb un ordre del dia establert per el representant de 
l’assemblea. 
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b) L’ordre del dia es ratificarà i s’ampliarà en el primer punt del dia. 
c) Els torns de paraula seran oberts de temps. 
d) Les convocatòries es faran a través de l’assemblea. 
e) L’assemblea es dotarà d’un secretari o secretari per portar totes les funcions 

corresponents. 
 
Article 60. Les entitats que treballin en les línies del sector seran convocades per l’ajuntament a cada 
consell, a través de l’OAC. 
 
Article 61. Els veïns i veïnes que participin a títol individual a l’assemblea, no tindran dret a vot i a ser 
escollits representants de l’assemblea. 
 
Article 62. En totes les assembles hi haurà també, amb veu i sense vot, un funcionari/ària o treballador/a 
municipal en qualitat de secretari o secretària. 
  
Article 63. Funcions de les assemblees sectorials. 
 

a) La participació de les entitats en l'elaboració de noves iniciatives en polítiques que tinguin a 
veure amb el sector. 

b) Ser una eina de relació entre les associacions, entitats i col·lectius amb l’ajuntament. 
c) Canalitzar i donar respostes a les demandes i iniciatives, que sorgeixin des del sector. 
d) La elaboració de propostes que seran sotmeses a votació el ple del ajuntament, si l’assemblea 

ho troba oportú. 
e) L'organització d'esdeveniments, fires que es corresponguin i promoguin el sector. 
 

Article 64. La seva periodicitat 

  

a) Les reunions de les assemblees seran convocades pel regidor del sector.  
b) Notificaran per carta 15 dies naturals abans.  
c) Com a mínim hi haurà 6 consells a l’any. 
d) Es pot convocar una assemblea d'urgència pel requeriment d’una de les entitats, organització o 

associacions o partit polític que forma part del consell. 
e) Per una assemblea d'urgència cal requerir-lo al regidor via registre municipal amb un termini 

de 2 dies. 
f) Les assemblees de caràcter urgent es notificaran per via d'urgència a representats de cada 

entitat, organització, associació o partit polític. 
 

Article 65. La presa de decisió: 

 

a) Els acords es podran prendre per consens dels assistents a l’assemblea. 
b) Les propostes que es debatin en l’assemblea, si no s'arriben a consens, es sotmetran a votació. 
c) Tot membre de l’assemblea té dret a vot excepte el secretari. 
d) En cas d’empat el vot del regidor tindrà valor doble. 
e) Les votacions seran a mà alçada. 
f) Els acords presos seran assumits per la totalitat de l’assemblea i transmesos al ple més 

pròxim a la data d'aprovació de la proposta, esmena o resolucions. 
 

Article 66. Tria del representant de l’assemblea. 

 

a) Queden exclosos el regidor i els veïns i veïnes a títol individual, del sistema de representativitat 
de l’assemblea. 

b) Poden optar a ser representants qualsevol membre de l’assemblea. 
c) En el primer consell de cada any natural, es presentaran les candidatures i es sotmetran a 

votació de tots el membres de l’assemblea amb dret a vot. 
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d) El sistema de votació serà secret amb paperetes blanques i cada participant en la votació 
escriurà el nom del representant que ell vota. 

e) La votació només podrà ser valida amb el 65% de l'assistència dels assemblearis, si no es fa la 
votació, es convocarà a la pròxima assemblea, i el representant en funcions serà el regidor. 

f) En al votació es triarà el representant i el seu suplent. 
 

Article 67. El representant de l’assemblea. 

 

a) És qui representa a l’assemblea en el ple de l’ajuntament i en l’assemblea de barri. 
b) Té les mateixos drets en els votacions que qualsevol membre amb dret a vot. 
c) És qui presenta les esmenes, propostes o resolucions en l’assemblea de ciutat o el ple del 

ajuntament. 
d) Per acord de l’assemblea es poden delegar les tasques de representativitat de les esmenes, 

resolucions o propostes. 
e) En cas de no assistència, es delegara les funcions en el suplent triat pel consell. 
f) En cas de no assistència del representant i el suplent, les funcions de representativitat les durà 

a terme el regidor. 
 
Article 68. Relació de les assembles sectorials: 

 

a) Cultura. 
b) Ensenyament. 
c) Joventut. 
d) Esports. 
e) Pau i solidaritat. 
f) Comerç 

 
Article 69. L’assemblea sectorial de joventut, estarà oberta a la participació de tots i totes les joves de la 
ciutat, sense haver d’estar associats a cap entitat, així la convocatòria de l’assemblea es farà pública 
mitjançant els mitjans de comunicació municipal, anunci en el taulell del ajuntament i diverses pancartes a 
llocs estratègics de la ciutat. La resta del funcionament i composició serà la mateixa que les resta de 
assembles sectorials. 
  
Article 70. Els joves no associats no tindran dret a ser elegits representats de l’assemblea sectorial de 
joventut ni tenir dret a vot. 
 
Article 71. Poden assistir a l’assemblea de joves tots els veïns i veïnes de Castelldefels que tinguin entre 14 i 
25 anys. 
  
6. Les assembles de barri. 
 
Article 72. Les Assembles de barri volen esdevenir l'òrgan de màxima decisió i de representativitat dels 
barris. És una eina de transmissió, de debat i decisió, que té el barri per treballar en el benefici de la ciutat. 
Les assembles volen donar veu i poder de decisió a les entitats, organitzacions, col·lectius, Associacions de 
veïns. Que estiguin treballant pel barri i la ciutat.  

  
Article 73. Composició les assembles de barri:  
 

a) Presidents, delegats i representants de totes aquelles associacions, entitats, col·lectius que tinguin 
la seu social o el seu àmbit d'actuació sigui el barri que cobreix l'àmbit de la assemblea. 

b) Un Regidors proposat pel equip de govern i aprovat pel ple de l’ajuntament. 
c) El representant de l’assemblea, triat per la mateixa assemblea 
d) El sub-representant de l’assemblea, triat per la mateixa assemblea. 
e) El secretari. 
f) Totes els veïns i veïnes que ho demanin per la via de OAC. 
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Article 74. Tenen dret a participar amb veu i vot les associacions, col·lectius, entitats que estiguin donades 
d’alta al cens municipal amb seu social el barri. 
 
Article 75. Les assembles seran obertes, a noves entitats, organitzacions o associacions que es donin d’alta 
en el cens municipal en el mateix mandat, demanant-ho per escrit a l’assemblea a la qual pertanyin. 
L’entrada a formar part d’una nova associació, entitat o organització es farà efectiva en la propera 
assemblea de barri amb tots els dret i deures. 
 
Article 76. Els veïns i veïnes tindran tots els drets, excepte el de ser representant de l’assemblea. 
  
Article 77. El secretari o secretària.  
 

a) En tots els consells hi haurà també, amb veu i sense vot, un funcionari/ària o treballador/a 
municipal en qualitat de secretari o secretària. 

 
  
Article 78. Funcions de l’assemblea de barri.  
 

a) La participació de les entitats en l'elaboració de noves iniciatives i en polítiques que tinguin 
a veure amb el desenvolupament del barri i ciutat. 
b) Ser una eina de relació entre les associacions, entitats i col·lectius amb l’ajuntament. 
c) Canalitzar i donar respostes a les demandes i iniciatives, que sorgeixin des del barri. 
d) L'elaboració de propostes vinculants que seran sotmeses a votació al ple de l'ajuntament, 
si l’assemblea ho troba oportú. 
e) Organitzar esdeveniments, festes de barri, trobada d’entitats, consultes populars. 

 
Article 79. La seva periodicitat 

  

a) Les reunions de les assemblees seran convocades pel regidor representant de l’ajuntament. 
b) Es notificaran per carta 15 dies naturals abans. 
c) Com a mínim hi haurà 6 Assemblees a l’any. 
d) Es pot convocar una assemblea d'urgència pel requeriment d’una de les entitats, organització o 

associacions o partit polític que forma part de l’assemblea. 
e) Per un consell d'urgència cal requerir-lo el regidor via registre municipal amb un termini de 2 dies. 
f) Els consells urgents es notificaran per via d'urgència als representats de cada entitat, organització, 

associació o partit polític 
 

 

Article 80. Funcionament 

 

a) Les assemblees seran en plenari, amb un ordre del dia establert per el representant de 
l’assemblea. 

b) L’ordre del dia s’establirà en el primer punt del dia. 
c) Els torns de paraula seran oberts de temps. 
d) Les convocatòries es faran a través de l’assemblea. 
e) L’assemblea es dotarà d’un secretari o secretari per portar totes les funcions corresponents 

 

Article 81. La presa de decisió: 

 

a) Els acords es podran prendre per consens dels assistents a l’assemblea. 
b) Les propostes que es debatin en l’assemblea, si no s'arriben a un consens, se sotmetran a votació. 
c) Tot membre de l’assemblea té dret a vot, excepte el secretari. 
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d) En cas d’empat el vot del regidor tindrà valor doble. 
e) Els acords presos seran assumits per l’assemblea i transmesos el ple més pròxim, per donar 

constància o presentar a aprovació les proposta, esmena o resolucions, aprovades per l’assemblea. 
f) Les votacions seran a mà alçada. 

 

Article 82. Tria del representant de l’assemblea. 

 

a) Queden exclosos el regidor i qualsevol veí o veïna que no representi a cap entitat, de qualsevol 
càrrec dins de l’assemblea. 

b) Poden optar el ser representats qualsevol membre de l’assemblea. 
c) En el primer consell de cada any natural, es presentaran les candidatures i se sotmetran a votació 

de tots el membres del consell, excepte del tècnic. 
d) El sistema de votació serà secret amb paperetes blanques i cada participant en la votació escriure 

el nom del representant que es vol votar. 
e) La votació només podrà ser vàlida amb el 65% de l'assistència dels assemblearis, si no es fa la 

votació, es convocarà a la pròxima assemblea, i el representant en funcions serà el regidor. 
f) En al votació es triarà el representant i el seu suplent. 

 

Article 83. el representant de l’assemblea. 

 

a) És qui representa a l’assemblea en el la assemblea de ciutat i el ple del ajuntament. 
b) Té els mateixos drets en els votacions que qualsevol membre amb dret a vot. 
c) És qui presenta les esmenes, propostes o resolucions en l’assemblea de ciutat i ple del ajuntament 
d) Per acord de l’assemblea es poden delegar la representativitat en les assemblees i plens per 

presentar les esmenes, resolucions o propostes. 
e) En cas de no assistència, es delegarà les funcions al suplent triat per l’assemblea. 
f) En cas de no assistència del representant i el suplent, les funcions de representativitat les durà a 

terme el regidor. 
 
Article 84. Relació de les assembles de barris: 

 

a) Assemblea de la pineda, Lluminetes, Baixador, Zona universitària 
b) Assemblea del Poal, Bellamar, Montemar, Les botigues. 
c) Assemblea de centre, Muntanyeta, Can Roca. 
d) Assemblea de el Castell, Vista Alegre, els Canyars. 
e) Assemblea de Mar i Sol, Can Bou, Camí Ral, Granvia mar. 

 

7. L’assemblea de Ciutat 

 
Article 85. L’assemblea de Ciutat és l'òrgan on són representats tota la xarxa d'assemblees que funcionen en 
el municipi, tots els partits polítics de la ciutat. Ha d’esdevenir l'òrgan de màxima decisió del sistema 
assembleari del municipi. 
 
Article 86. La Composició de l’assemblea de Ciutat és: 
 

a) L’alcalde o alcaldessa de Castelldefels. 
b) Un representant per cada grup municipal. 
c) El representant de cada assemblea de barri.  
d) El representant de cada assemblea sectorial. 
e) Un representat de cada partit polític que hagin concorregut al darrer procés electoral i que hagin 

obtingut com a mínim el 3% dels vots emesos.. 
f) Hi haurà també, amb veu i sense vot, un funcionari/ària o treballador/a municipal en qualitat de 

secretari o secretària. 
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g) Els veïns i veïnes que així ho demanin, via OAC. 
  

Article 87. Funcions de l’assemblea de ciutat.  
 

a) Debatre i informar de les actuacions Municipal 
b) Informar de les consultes populars que es vulguin fer a instàncies de l'ajuntament. 
c) Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi 

encarregat l’ajuntament. 
d) Debatre els grans projectes de ciutat. 
e) Debatre les esmenes, propostes, demandes que surtin de les diferents assemblees. 
f) Debatre les pressuposts municipals. 
g) Promoure les consultes populars que es vulguin dur a terme des de les assembles. 
h) L’assemblea serà el grup promotor dels referèndums a nivell municipal que es vulguin dur a terme. 

 
Article 88. L’assemblea es reunirà cada 2 mesos mínim. Es podrà convocar una assemblea extraordinària, 
amb la notificació en 3 dies abans als membres de l’assemblea. 
 
Article 89. L’ordre del dia de les assembles de ciutat es tancarà 5 dies abans i al mateix dia serà notificat a 
tots els i les membres, la data, hora i ordre del dia. 
 
Article 90. L’assemblea on es debatin els pressuposts municipal serà una assemblea de caràcter públic i es 
regirà per el reglament d'assemblees de pressuposts participatius. 
 
Article 91. La presa de decisió: 

 

a) Els acords es podran prendre per consens dels assistents a l’assemblea. 
b) Les propostes que es debatin en l’assemblea, si no s'arriben a un consens, es sotmetran a votació. 
c) Tot membre de l’assemblea té dret a vot, excepte el secretari i els veïns i veïnes que hi assisteixen a 

títol individual. 
d) En cas d’empat el vot de l'alcalde o alcaldessa tindrà valor doble. 
e) Els acords presos seran assumits per l’assemblea i transmesos el ple més pròxim, per donar 

constància o presentar a aprovació les proposta, esmena o resolucions, aprovades per l’assemblea. 
f) Les votacions seran a mà alçada. 

 

Article 92. El representant de l’assemblea. 

a) El representat de l’assemblea de ciutat és l'alcalde o alcaldessa. 
  

Article 93. Totes les propostes, esmenes, resolucions, modificacions de projectes que siguin aprovades per 
l’assemblea, seran ratificades per el ple de la ciutat per poder tenir validesa. 
 
Article 94. Les actes de les sessions del Consell de Ciutat es trametran a totes les entitats i associacions de 
la ciutat, i se’n publicarà un resum en els mitjans de comunicació municipals. 

 
 
 
 
 
 

8. Pressuposts participatius 
 
Els pressuposts participatius, són l’eina per fer partícips a tots/es els/les ciutadans/es de la gestió 
municipal. Així vol fer més democràtica i participativa la gestió dels recursos econòmics de la ciutat. 
Apropant la gestió econòmica als ciutadans, s’aconsegueix tenir una ciutat més equilibrada entre barris i 
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sectors, més adequada a les necessitats de cada sector i barri. És un sistema que aposta per la construcció 
col·lectiva de la ciutat.  (Aquí un petit esbós dels principals eixos de la nostra proposta). 
 
Article 95. El Ple de l'ajuntament serà, en última instancia,  l'òrgan que aprovarà els pressuposts. 
 
Article 96. Cada assemblea destinarà un plenari a parlar dels pressuposts, aquesta assemblea ha de tenir 
un assistència mínima del 85% dels assistents amb dret vot. 
 
Article 97. Cada regidoria portarà al plenari de les diferents assembles, les seves partides destinades al 
sector o barri, per ser debatudes per les assemblees. 
 
Article 98. Partides a debatre en els pressuposts. 
 

a) Grans projectes urbanístics. 
b) Partides destinades a les festes, activitats, festivals, actes. 
c) Partides destinades a la promoció de les activitats del sector. 
d) Partides destinades a les millores urbanístiques dels barris. 
e) Campanyes publicitaries. 

 
Article 99. Totes les partides que no sigui debatudes a les assemblees s'inclouran dins dels paquets de 
pressuposts i seran sotmeses per la via ordinària a votació en el ple municipal. 
 
Article 100. L'assemblea pot introduir esmenes i modificacions de les partides pressupostàries de cada 
sector o barri. Per això caldrà l’acord del 95% de la assemblea. 
 
Article 101. No es podran augmentar les partides destinades a cada sector o barri. 
 
Article 102. Queden fora de debat les partides dels convenis entre ajuntament i entitats 
 
Article 103. Les partides a debat han d'arribar amb un termini de 15 dies abans del plenari de cada 
assemblea, per poder debatre-les a les mateixes entitats i associacions. També es faran públics i seran 
oberts a tots els ciutadans i ciutadanes que així ho demanin OAC. 
 
Article 104. Tots i totes els ciutadans i ciutadanes tenen dret a assistir als plenaris de les assemblees amb 
dret a veu i a presentar esmenes i modificacions. 
 
Article 105. Les esmenes i modificacions aprovades per l’assemblea seran vinculants. 
 
Article 106. El representat de cada assemblea, serà l'encarregat de defensar les modificacions i esmenes en 
el ple que s’aprovin els pressuposts. 
 
Article 107.  Serà funció de l’assemblea de ciutat debatre els grans projectes urbanístics o partides 
pressupostàries que afectin diversos sectors o barris, així aquestes partides seran debatudes en 
l’assemblea de ciutat. 
 
Article 108. Al procés de debat de les entitats en les assembles, la seva aprovació serà de 31 dies naturals. 
Després totes les partides han de ser tancades i adjuntades als pressuposts municipals. 
 
Article 109. Després del termini de 31 dies naturals, la totalitat dels pressuposts estaran a consulta pública 
fins la seva aprovació per el ple del ajuntament. 
 

9. Reglament del/la defensors/a de la ciutadania. 
 
Article 1. 

 

El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels és la institució que, dins de l’àmbit local, té com a missió defensar 
els drets dels ciutadans en relació amb l'actuació de l'Ajuntament de Castelldefels i dels organismes que en 
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depenen. Amb aquest efecte podrà supervisar l'activitat de l'Administració municipal, i de les autoritats i del 
personal que en depenen o afectes a un servei públic. 

 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels compleix les seves funcions amb independència i objectivitat, 
investigant i resolent els expedients iniciats d'ofici i les queixes formulades a petició de part. 
 
Article 2. 

 

El /la Síndic/a de Greuges de Castelldefels és elegit/da pel Ple Municipal d'acord amb el procediment que 
estableix l'article 5è. El seu mandat és de cinc anys i pot ser reelegit per una sola vegada i pel mateix 
termini. 

 
El càrrec del/de la Síndic/a de Greuges té caràcter gratuït, sense perjudici de les indemnitzacions i dietes 
que li corresponguin per les despeses ocasionades per l'exercici el càrrec. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels es relacionarà amb l'Ajuntament a través de la Junta de 
Portaveus. Aquesta Comissió serà informada de les queixes i peticions que es dirigeixen relatives a la 
defensa dels drets reconeguts als ciutadans per la legislació de règim local. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels podrà dirigir-se en qualsevol moment a la Comissió de Govern i 
aquesta podrà sol·licitar-li que comparegui davant d'ella per informar d'assumptes de la seva competència. 
 
Article 3. 
 
L'Administració municipal i, en general, tots els poders públics dependents de la Corporació municipal, estan 
obligats a auxiliar, amb caràcter preferent i urgent, el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels en les seves 
investigacions. 
 
Article 4. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels podrà establir convenis amb el Síndic de Greuges previst a 
l'article 35 de l'Estatut d'Autonomia i amb el "Defensor del Pueblo" previst a l'article 54 de la Constitució i, en 
cap cas, no envairà les competències que els  atribueix la legislació vigent. Aquests convenis hauran de fixar 
la seva durada, l'àmbit de les administracions que comprenguin, els supòsits d'actuació del/de la Síndic/a de 
Greuges de Castelldefels, les facultats que aquest podrà exercir i les comunicacions que entre ells tindran. 
 

TÍTOL II: FORMA D'ELECCIÓ, CESSAMENT I CONDICIONS DEL/ DE LA SÍNDIC/A DE GREUGES DE 
CASTELLDEFELS. 

 
Article 5. 
 
Quan s'hagi d'elegir el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels, d'acord amb allò que s'estableix en  aquest 
Títol, l'alcalde proposarà al Ple el candidat/a o candidats al càrrec. 
 
Una vegada efectuada la proposta. El Ple en la primera sessió ordinària elegirà el/la Síndic/a de Greuges de 
Castelldefels, amb el quòrum de les 3/5 parts com a mínim del nombre legal de membres de la Corporació. 
 
Article 6. 
 
L'alcalde acreditarà amb la seva firma el nomenament del/de la Síndic/a de Greuges Municipal, que haurà 
de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels prendrà possessió del seu càrrec davant el Ple de l'Ajuntament. 
 
Article 7. 
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Per a poder ser elegit Síndic/a de Greuges de Castelldefels s'han de reunir les condicions següents: 
 
a) Tenir la condició política de castelldefelenc/a, acreditada per figurar  inclòs en el Padró d'habitants del 
municipi de Castelldefels i per la residència efectiva en aquest municipi. 
 
b) Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils i polítics. 
 
Article 8. 
 
La condició de Síndic/a de Greuges de Castelldefels és incompatible amb: 
 
a) Qualsevol mandat representatiu. 
 
b) El compliment de funcions directives i l'afiliació en partits polítics, en sindicats de treballadors i en 
associacions empresarials. 
 
c) La condició de membre del Consell Consultiu de la Generalitat o del Tribunal Constitucional. 
 
d) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats 
locals. 
 
e) L'exercici de les carreres judicial, fiscal o militar. 
 
f) Qualsevol activitat professional, mercantil i laboral que comporti relació amb l'Ajuntament. 
 
Quan concorri una causa d'incompatibilitat en aquell que hagi estat escollit Síndic/a de Greuges de 
Castelldefels, aquest, abans de prendre possessió, haurà de cessar en el seu càrrec o activitat incompatibles 
o bé sol·licitar l'excedència en la funció. Si no ho fes en els vuit dies següents a l'elecció, s'entendrà que no 
accepta el nomenament. La mateixa norma s'aplicarà en el cas d'una incompatibilitat sobrevinguda. 
 
Article 9. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels no està subjecte a cap mandat imperatiu. No rebrà instruccions de 
cap autoritat i complirà les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. 
 
Article 10. 
 
El/la Síndic / a de Greuges de Castelldefels cessarà per alguna de les causes següents: 
 
a) Per renúncia. 
 
b) Per haver transcorregut al termini pel qual fou escollit. 
 
c) Per mort. 
 
d) Per pèrdua de la condició de castelldefelenc/a. 
 
e) Per incapacitat o per inhabilitació per a l'exercici dels drets polítics declarada per decisió judicial ferma. 
 
f) Per condemna a causa de delicte dolós per sentència judicial ferma. 
 
g) Per negligència notòria en el compliment de les obligacions i els deures del càrrec. 
En aquest darrer cas el cessament es decidirà, previ informe de la Comissió de Govern, pel Ple de la 
Corporació, després d'un debat específic, al qual el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels tindrà dret a 
assistir i fer ús de la paraula abans de la votació. En els restants casos serà declarat per l'alcalde que, 
immediatament, donarà constància del cessament al Ple de l'Ajuntament. 
 
Produït el cessament, s'iniciarà el procediment per a l'elecció del nou Síndic/a de Greuges de Castelldefels, 
que haurà de fer-se d'acord amb l'article 5. 
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En el supòsit b) el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels continuarà en l'exercici de les seves funcions fins 
que el seu successor no hagi estat nomenat. 
 

TÍTOL III: DEL PROCEDIMENT I DE L'ACTUACIÓ DEL SÍNDIC  

 
Article 11. 
 
A efectes d'allò que disposa l'article 1r. podran dirigir-se al/a la Síndic/a de Greuges de Castelldefels 
sol·licitant que actuï en relació amb la queixa que formulen, les persones físiques o jurídiques que invoquin 
un interès legítim relatiu a l'objecte de la queixa, sense cap tipus de restricció. 
 
Article 12. 
 
Les queixes li seran presentades per l'interessat, mitjançant escrit raonat, acompanyat dels documents que 
puguin servir per aclarir el cas. 
 
Totes les actuacions del/de la Síndic / a de Greuges de Castelldefels seran gratuïtes per a la persona 
interessada i no caldrà l'assistència d'advocat ni de procurador. 
 
Article 13. 
 
Entre la producció del fet que és objecte de la queixa i la seva formulació al/a la Síndic7a de Greuges no 
podrà transcórrer més d'un any. L'inici de les actuacions, quan es produeixi d'ofici, no estarà sotmès a cap 
termini preclusiu. 
 
Article 14. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels, mitjançant l'Oficina del Síndic, registrarà i acusarà rebut de totes 
les queixes que se li formulin, que haurà de tramitar o bé rebutjar, en aquest darrer cas haurà de 
comunicar-ho a l'interessat mitjançant un escrit motivat. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels no podrà investigar les queixes, l'objecte de les quals es trobi 
pendent d'una resolució judicial, i haurà de suspendre la seva actuació, si, havent-la iniciat, una persona 
interessada interposa demanda o recurs davant els tribunals. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels tindrà cura que l'Administració municipal resolgui en temps i en la 
forma deguts les peticions i els recursos que li hagin estat formulats o presentats. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels haurà de rebutjar les queixes anònimes, les queixes amb mala fe, 
manca de fonament o inexistència de pretensió i aquelles, la tramitació de les quals irrogués perjudici al 
legítim dret de tercera persona. 
 
Article 15. 
 
Les decisions i resolucions del/de la Síndic/a de Greuges de Castelldefels, les quals adoptaran la forma de 
recomanació, no seran objecte de recurs de cap tipus, i les queixes que se li formulin no afectaran gens els 
terminis previstos per a l'exercici de les actuacions que escaiguin en via administrativa o jurisdiccional. 
 
Article 16. 
 
Una vegada admesa la queixa a tràmit o iniciat l'expedient d'ofici, el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels 
ho comunicarà directament a l'Alcaldia i adoptarà les mesures d'investigació que consideri oportunes per 
aclarir els fets objecte de la queixa. Podrà donar-ne compte al departament, organisme, entitat o 
dependència administrativa d'aquest Ajuntament afectats perquè en el termini de quinze dies, que podrà 
ampliar en funció de les circumstàncies que concorrin en el cas, el seu superior li trameti un informe sobre 
la matèria. 
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Article 17. 
 
Si la queixa a investigar a l'expedient iniciat d'ofici afecta la conducta de persones al servei de 
l'Administració municipal, el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels ho comunicarà al superior jeràrquic de 
l'afectat i, si s'escau, al cap de personal del qui depengui. 
 
Al propi temps requerirà l'afectat perquè en el termini que li fixi, mai inferior a deu dies, respongui per escrit 
sobre els fets o circumstàncies objecte de la queixa o expedient i adjunti els documents i testimonis 
complementaris que consideri adequats. 
 
Sense perjudici de la documentació aportada a què es refereix l'apartat anterior, el/la Síndic/a de Greuges 
de Castelldefels podrà requerir la persona afectada perquè comparegui a informar. 
 
Article 18. 
 
El superior jeràrquic o l'autoritat municipal que prohibeixin al personal afectat al seu servei respondre a les 
requisitòries del/de la Síndic/a de Greuges de Castelldefels, hauran de manifestar-ho al propi afectat i al/a 
la Síndic/a de Greuges de Castelldefels, mitjançant escrit motivat. 
 
Article 19. 
 
Les autoritats municipals, funcionaris i en general tot el personal afecte a un servei públic municipal, hauran 
de facilitar al/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels, l'assistència i l'entrada a totes les dependències, 
centres, organismes i entitats que en depenen, i també les dades, expedients i altres documents necessaris 
que permetin portar adequadament les actuacions investigadores. 
 
Article 20. 
 
Les actuacions que hagin de practicar-se en el curs d'una investigació es faran amb la reserva i la discreció 
més absolutes sense perjudici d'incloure el seu contingut als informes de l'Ajuntament, si el/la Síndic/a de 
Greuges de Castelldefels ho cregués convenient. 
 
Article 21. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels podrà fer públic el nom de les persones i departaments, 
organismes o entitats dependents dels Ajuntaments que obstaculitzin l'exercici de les seves funcions i 
destacarà si s'escau aquesta actuació a l'informe anual de l'Ajuntament o la comunicarà a la Comissió de 
Govern. 
 
Article 22. 
 
L’autoritat municipal i el personal al servei de l’Administració municipal que impedeixin l’actuació del/de la 
Síndic/a de Greuges de Castelldefels amb la negació a facilitar-li els informes, documents i expedients que 
els sol·licitin, podran incórrer en la consegüent responsabilitat administrativa, d’acord amb la legislació 
vigent. En aquest cas el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels posarà en coneixement de l’Alcaldia perquè 
disposi l’inici de l’expedient corresponent, si ho estima procedent. 

 
Article 23. 
 
Si en el curs de les investigacions s’observen indicis segons els quals s’han comès infraccions disciplinàries 
o produït conductes o fets presumiblement delictius, el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels ho 
comunicarà per escrit a l’Alcaldia o immediatament al Ministeri Fiscal respectivament. 
 
Article 24. 
 
En l’exercici de les funcions d’investigació i resolució d’una queixa o expedient, el/la Síndic/a de Greuges de 
Castelldefels podrà formular a les autoritats municipals i al personal al servei de l’Administració municipal o 
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que en depengui, les advertències, recomanacions, suggeriments i recordatoris relatius als seus deures 
legals. En cap cas no podrà modificar o anul·lar actes o resolucions administratives. 
 
Article 25. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels podrà proposar al departament, organisme o entitat municipal 
afectats, en el marc de la legislació vigent, fórmules de conciliació d’acord que facilitin una resolució positiva 
i ràpida de les queixes. 
 
Si en la investigació d’una queixa o d’un expedient creu que l’aplicació de les disposicions normatives 
municipals condueix a un resultat injust o perjudicials, podrà recomanar o suggerir al departament o entitats 
municipals competents les mesures o els criteris que consideri adequats per remeiar-ho i les modificacions 
que cregui oportunes introduir en els textos normatius municipals. 
Article 26. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels haurà d’informar del resultat de les investigacions, fins i tot en el 
cas d’arxivament de les seves actuacions, a l’autor de la queixa, a la persona al servei de l’administració 
pública afectada o que en depengui i a l’autoritat del departament, organisme o entitat municipal respecte 
del qual s’hagi formulat la queixa o iniciat l’expedient d’ofici. 
 
El Síndic de Greuges haurà de contestar les reclamacions que se li presentin en el termini de tres mesos, 
com a regla general. No obstant això, podrà ampliar l’indicat termini, mitjançant resolució motivada, quan la 
complexitat o les circumstàncies especials de l’assumpte així ho aconsellin. 
 
TÍTOL IV: DE LES RELACIONS AMB L’AJUNTAMENT 
 
Article 27. 
 
Anualment, en el transcurs del primer semestre, el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels haurà de 
presentar a l’Ajuntament un informe de les seves actuacions, en el qual haurà de constar necessàriament: 
 
a) El nombre i tipus de queixes formulades i expedients iniciats d’ofici. 
 
b) Les queixes rebutjades, les que es trobin en tramitació i també les causes que les originaren. 
 
No hauran de constar a l’informe les dades personals que permetin la identificació pública dels interessats 
en el procés d’investigació. No obstant això, quan es consideri necessari podrà incloure’s el nom d’aquells a 
qui es refereix l’article 21. 
 
Podrà presentar també informes extraordinaris quan així ho demani la urgència o la importància dels fets 
que motivin la seva intervenció. 
 
Article 28. 
 
El/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels exposarà oralment un resum de l’informe esmentat en una sessió 
específica del Ple de l’Ajuntament, al final del qual els grups podran intervenir per fixar la seva posició. 
 
Article 29. 
 
Per acomplir les seves funcions el/la Síndic/a de Greuges de Castelldefels disposarà d’una oficina, 
l’organització i el funcionament de la qual coordinarà i dirigirà, amb aquesta finalitat podrà dictar les 
instruccions corresponents. 
 
Aquesta oficina haurà de disposar dels mitjans personals i materials necessaris, d’acord amb les partides 
pressupostàries que s’incloguin en el pressupost de l’Ajuntament. 
 
Correspondrà al/a la Síndic/a de Greuges de Castelldefels l’elaboració del projecte de previsió de despeses, 
perquè l’Ajuntament dugui a terme la necessària dotació pressupostària. 
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10. Reglament del Consell municipal de la comunicació. 

 

Preàmbul: 
 
El present Reglament del Consell Municipal de la Comunicació té la seva justificació en la necessitat de crear 
un òrgan que faci dels mitjans públics, eines de comunicació participatives, democràtiques i transparents 
perquè no esdevinguin eines polítiques i publicitària del govern municipal i per intentar que els mitjans 
locals públics sigui un veritable eina per la ciutadania d’informació i participació. 

 
En les societats democràtiques és cabdal que els mitjans de comunicació i d’informació permetin reflectir la 
diversitat d’idees i d’opinions, de tal manera que els usuaris puguin gaudir d’uns productes informatius amb 
garanties d’objectivitat, veracitat, imparcialitat, respectant els principis de llibertat d’expressió, de difusió, de 
comunicació i d’informació. 

  

El Reglament s’anirà periòdicament modificant, ajustant o canviant en tots aquells apartats que amb el pas 
del temps o davant les circumstàncies de cada moment, quedin desfasats, tot procurant adaptar-los a les 
necessitats reals del moment, a la creació de nous mitjans de comunicació. 

 

I. El Consell 

 
1.1 Funcions dels Consell: 
 

A.) El Consell municipal de la comunicació, substitueix el patronat municipal d’imatge i comunicació. 
B.) És responsabilitat directe del consell els serveis de comunicació municipals, tan pel mitjans 

escrits, de radiodifusió, electrònics i audiovisuals. 
C.) És responsabilitat del consell la tria dels directors/es dels diferents mitjans de comunicació. Que 

seran rectificades per el ple de l’Ajuntament. 
 
1.1.1 De participació: 
 

A.) Debatre la situació de les necessitats dels mitjans de comunicació locals al municipi de 
Castelldefels. 

B.) Obrir nous canals de comunicació entre els diversos organismes i entitats representats en el 
Consell. 

C.) Possibilitar i obrir camps de relació, de contactes i activitats intergeneracionals. 
D.) Estimular i impulsar iniciatives en el camp de la comunicació mediàtica a la ciutat. 
E.) Esdevenir dipositari legal de tot l’arxiu de producció, actual i futurs, realitzat pels mitjans de 

comunicació i d’informació de titularitat publica municipal.  
F.) Aprovar la proposta pressupost destinat als mitjans de comunicació municipals i seguir-ne 

periòdicament el compliment. 
G.) Coordinar activitats i actuacions d’aquelles institucions i Entitats que així ho desitgin. 
H.) Triar els directors dels diferents mitjans de comunicació locals. 

 
1.1.2 De consulta: 
 
A iniciativa pròpia o a requeriment dels òrgans municipals, d’una altra Administració Pública o a petició de 
particulars, o de qualsevol entitat, pública o privada que treballi en l’àmbit de la comunicació, emetre 
informes preceptius per l’Ajuntament sobre els temes següents: 

 
A.) Criteris d’actuació, organització o contingut. 
B.) Programes, despeses i inversions. 
C.) Funcionament d’activitats, serveis i/o creació de nous serveis. 
D.) Col·laboració amb altres entitats públiques i privades. 
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1.1.3 De promoció 
 

A.) Incloure propostes en el Ple municipal a iniciativa pròpia, sobre la creació, millora i/o reforma. 
B.) Coordinar activitats i actuacions d’aquelles Institucions i Entitats que així ho desitgin. 
C.) Col·laborar en les gestions destinades a obtenir ajuts institucionals per a equipaments i activitats. 

 
1.1.4 De supervisió 
 

A.) Seguiment del desenvolupament dels objectius fixats en els programes i actuacions. 
B.) Recepció d’informes periòdics de valoració de temàtiques relacionades amb els mitjans de 

comunicació locals. 
C.) Seguiment i control sobre acords del propi Consell i subvencions aprovades. 
D.) Propostes per a una millor eficàcia i transparència de serveis i subsanament de possibles 

deficiències. 
E.) Informar directament la ciutadania mitjançant fulls informatius o a través dels mitjans de 

comunicació. 
F.) Supervisió sobre els mitjans de comunicació municipals. 
G.) Vetllar per la participació ciutadana en els mitjans de comunicació. 

 
 
I.2 La composició. 
 
I.2.1 La composició del consell serà el següent: 
 

A) 1 representant per la Federació d’A.A.V.V.  
B) 1 Representat dels treballador/es de l’emissora. 
C) Els respectius director o responsables dels mitjans públics de Castelldefels. (Radio, Butlletí 

i Televisió) 
D) 4 persones coneixedores dels mitjans de comunicació (periodistes o persones de 

rellevància professional, cultural o social) triades pel ple amb un suport de ¾ part dels 
membres del consistori. 

E) 1 representant per cada grup polític, coalicions, federacions de partits o agrupacions 
d’electors/es que hagués obtingui mes del 4% dels vots en les últimes eleccions 
municipals. El representant en el consell pot ser un persona designada per el portaveu del 
grup municipal de cada partit. 

F) 1 Representant de les associacions culturals. 
G) 1 Representant de les associacions esportives. 
 

I.2.2 La durada del càrrec de cada membre serà de quatre anys, amb un màxim d’una reelecció. 
I.2.3 Els càrrecs polítics o els seus representants, només podré formar part del consell 2 legislatures. 
I.2.4 Aquells càrrecs que deixin de ser representats dels òrgans, associacions, entitats, partits polítics 

pels quals van ser nomenats pel càrrec no tindran dret a seguir sent membres del consell. 
  

I.3 El secretari o secretària.  
 
I.3.1 En el consells hi haurà també, amb veu i sense vot, un funcionari/ària o treballador/a municipal en 

qualitat de secretari o secretària nomenat per alcaldia. 
 

1.4  Funcions del/la secretari/a: 

 
1.4.1 El Secretari del Consell redactarà les actes de les sessions i assistirà en les seves funcions a tots 

els òrgans del Consell.  
1.4.2 En el moment de la constitució del consell, cada principi de mandat, serà el responsable de porta a 

terme els tràmits d’eleccions de la presidència. 
1.4.3 Informarà a tots/es els/les membres que forma el consell de les convocatòries. 
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1.5   La Presidència. 
 
1.5.1 El Consell haurà d’escollir entre els seus membres la Presidència. 
1.5.2 La presidència tindran un mandat de quatre anys, període que anirà de meitat d’una legislatura fins 

a la meitat de la següent. 
1.5.3 En el cas de començar els consell a principi d’una legislatura el mandat serà de fins la meitat de la 

mateixa. 
 
1.6   Elecció de la presidència.  
 
1.6.1 En el primer consell després de la seva constitució, es triarà el president del consell. 
1.6.2 Tots/es els membres que formen part, tenen dret a presentar candidatura a la presidència del 

consell fins a 48 hores abans de la convocatòria dels primer consell, presentat la sol·licitud per 
registre municipal. 

1.6.3 El president serà triat per majoria simple entre tots els membres amb dret a vot del consell. 
 
1.7 Funcions de la presidència: 
 

A) Representar al Consell. 
B) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions del Consell, dirigir les deliberacions i 

dirimir els empats amb el vot de qualitat en segona votació. 
C) Resoldre els assumptes de la competència del Consell, no atribuïts a autoritats, 

organismes de rang superior o altres òrgans. 
 

1.8 Funcionament: 
 
1.8.1 El Consell es reunirà en sessió ordinària el primer dijous dels mesos de gener, abril, juliol i octubre. 
1.8.2 El contingut de l’ordre del dia dels temes a tractar en el Consell serà fixat pel President. Els 

membres de la Comissió Permanent proposaran els temes que s’hagin de tractar, aquesta iniciativa 
podrà també correspondre a un nombre no inferior a quatre membres del Consell. 

1.8.3 La convocatòria i l’Ordre del dia de les reunions ordinàries del Consell s’haurà d’enviar 10 dies 
abans de la data fixada per la reunió. 

1.8.4 Les sessions extraordinàries seran convocades, en el seu cas, pel President quan ho sol·liciti una 
quarta part dels membres del Consell o a iniciativa pròpia. 

1.8.5 Es podrà convocar com a reunió extraordinària del Consell fora de les dates marcades per a les 
reunions ordinàries, quan es cregui convenient el tractament d’algun tema urgent, que no pugui ser 
ajornat fins a la celebració d’una reunió ordinària. Per això quan es doni aquesta circumstància es 
convocarà el Consell i en aquesta reunió no es tractarà cap altre tema que no sigui l’exclusiu 
d’aquesta convocatòria. 

1.8.6 Podran celebrar-se sessions extraordinàries urgents quan la per prioritat de l’assumpte o 
assumptes a tractar ho determinin.  

1.8.7 El quòrum de constitució del Consell, tant ordinari com extraordinari serà Amb el 60% de 
l’assistència dels membres amb dret a vot que el composen. 

 
1.9 Presa d’acords. 
 
1.9.1 El secretari/a no te dret a vot. 
1.9.2 Els acords han de ser adoptats per majoria simple del membres del Consell presents, entenent-se 

com a tal la que es produeixi quan els vots a favor superen els vots en contra. 
1.9.3 El vot s’emetrà en sentit afirmatiu o negatiu, existint també la possibilitat d’abstenció. 
1.9.4 L’aprovació o la modificació dels Reglaments de règim interior requereix la majoria simple del 

número legal dels membres. 
1.9.5 En els supòsits d’empat, s’haurà de repetir la votació i si la igualtat persisteix, el President utilitzarà 

el vot de qualitat per desfer-lo. 
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2 Comissió Permanent 

 
2.1 Funcions: 
 
2.1.1 És la comissió delegada pel Consell per acordar i solucionar els aspectes de menor entitat, 

imprescindibles però, per la marxa quotidiana del Consell. 
2.1.2 Constitució de les diferents comissions de treball que siguin necessàries, les quals tindran un 

representant dins de la Comissió Permanent.  
2.1.3 Prendre els acords necessaris per portat a terme el programa trimestral d’activitats, prèviament 

aprovat pel Consell. 
2.1.4 Prendre els acords necessaris per solucionar assumptes urgents de marcat interès per l’Entitat o 

per resoldre imprevistos de força major. 
2.1.5 Resoldre i despatxar la correspondència del Consell, sempre i quan no impliqui interferència o 

incompatibilitat amb les prerrogatives del Consell. 
2.1.6 Executar i fer complir els acords del Consell. 
 
 
2.2 Composició: 
 
2.2.1 Forma part de la comissió permanent: 
 

A) El President o Presidenta del Consell 
B) El Secretari o Secretària del Consell,  
C) Els Directors o Directores de tots els mitjans de comunicació públics 

dependents del consell. 
D) Un representant de cada comissió de treball que s’haguí creat, no podrà ser 

representat de les comissions de treball cap dels càrrecs dels punts A,B,C 
E) Les 4 persones coneixedores dels mitjans de comunicació (periodistes o 

persones de rellevància professional, cultural o social) 
 
2.3 Funcionament: 
 
2.3.1 Les reunions de la Comissió Permanent seran mensuals i celebraran el tercer divendres de cada 

mes. 
2.3.2 Tots els acords de la Comissió Permanent seran sotmesos a informació del Consell en les seves 

reunions ordinàries, que les ratificarà o els podrà impugnar quan ho cregui convenient en benefici 
de l’Entitat. 

2.3.3 Les normes de funcionament de la Comissió Permanent, en quan règim de convocatòria de sessions 
i adopció d’acords seran les mateixes que les establertes pel Consell en l’apartat 1.8 i 1.9 del 
present reglament. 

2.3.4 Crear comissions de treball segons las necessitat que cregui, tant la comissió permanent com per 
el consell. 

2.3.5 Fer un seguiment de les comissions de treball. 
 
3. Comissions de treball. 
 
3.1 Les comissions de treball són els grups que es formen a petició del consell i la permanent per 

elabora els diferents estudis, plans d’actuació i iniciatives polítiques que afectin els mitjans de 
comunicació públics. 

3.2 Las comissions de treball seran formades per membres del consell. 
3.3 També podran formar part de les comissions membres que no formin part del consell. Haurà 

d'estar proposat per d’algun membre del consell i apropat per ¾ part del consell. 
  
4.  Informació publica. 
 
4.1 Tots els acords del Consell Municipal i de la comissió permanent del consell de Comunicació seran 

publicats al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i si s’escau als Butlletins Oficials, quan la naturalesa 
de l’acord així ho determini. 
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5. Dissolució 
 
5.1 La dissolució del Consell Municipal de Comunicació serà aprovada pel Ple de la Corporació a 

proposta del propi Consell. 

6. Disposicions addicionals 

 
6.1 Els dubtes que es puguin plantejar en l’aplicació i interpretació de les normes d’aquest Reglament 

seran resoltes pel plenari del Consell. 
 

7. Disposicions finals 

 
7.1 El contingut d’aquest Reglament de Règim Intern del Consell Municipal de Comunicació, ha estat 

aprovat pel Consell en la reunió ordinària de data .................... 
7.2 La validesa de les disposicions aquí contingudes és indefinida en tant no contradiguin totalment o 

parcial el Document de Creació del Consell Municipal de Comunicació, o bé no siguin modificades en 
tot o en part per nous acords del Consell o del ple de la corporació. 

 
 
 
Pressupostos amb perspectiva de gènere 
Els pressupostos determinen en gran mesura si hi ha un accés equitatiu als serveis per a tots els grups de la 

població, siguin dones o homes. Mitjançant l’assignació pressupostària, els plans de despesa revelen les 

prioritats dels governs locals, i a quines regidories anirà destinat el pressupost. Els pressupostos són l’eina 

clau per mostrar el compromís polític d’un govern cap a les persones. Els pressupostos han de fer palès que 

totes les persones són iguals i tenen les mateixes necessitats, drets i interessos.  

És per això que cal analitzar l’impacte de gènere de les polítiques públiques i sobretot, de les polítiques 

econòmiques. Per exemple, determinades decisions fiscals poden afectar directament a les dones, ja que un 

increment de les taxes sobre les vendes perjudica de forma directe la capacitat adquisitiva de les dones ja 

que són elles les que d’una forma majoritària adquireixen els béns de consum bàsics. O per exemple, gravar 

determinats serveis com els sanitaris poden perjudicar a les dones pobres que abans gaudien d’un servi 

gratuït. 

(Proposta completa de pressupostos amb perspectiva de gènere a l’annex n.....) 

Actors participatius en els processos pressupostaris 

 

En l’elaboració i aplicació dels pressupostos, en aquest cas, els pressupostos de gènere, hi intervenen varis 

actors, i cada un d’ells desenvolupen unes funcions claus. Així doncs, un dels actors essencials és la persona 

encarregada del departament de finances, la qual té la tasca de coordinar i dirigir el procés pressupostari, 

tant en la seva etapa d’elaboració com en la seva posterior implementació.  

 

A més a més, com que els pressupostos de gènere tenen incorporats el concepte de la “transversalitat”, és a 

dir, han de ser tots els departaments que facin pressupostos de gènere, no només actua el departament de 

finances sinó que cal la participació de la resta d’òrgans d’un govern perquè ells també introdueixin la 

perspectiva de gènere en els seus respectius pressupostos. 
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Però amb aquests actors no n’hi ha suficient, ja que calen mecanismes que vetllin per l’acompliment 

d’aquest comprimís i per la seva durada al llarg del temps. Així doncs, els parlaments tenen també una 

paper clau pel que fa als pressupostos de gènere. Aquests han de ser els encarregats de vetllar i autoritzar 

els ingressos i les despeses, i d’assegurar-se de què la implementació del pressupost és la correcte. La 

participació del parlament en l’elaboració dels pressupostos s’ha de considerar com un dels elements més 

importants, ja que està a l’abast dels i les parlamentaris i parlamentaries el poder fer qualsevol canviar en 

aquests pressupostos mitjançant acords polítics o altres mitjans.  

 

Per tant, és important que la tasca del parlament no s’acabi amb l’aprovació dels pressupostos sinó que 

també desenvolupi tasques de vigilància i auditoria en la seva execució per fer un seguiment de com gasten 

els diners els diferents departaments. Això ho pot fer mitjançant els informes anuals departamentals, 

l’examen d’assignacions amb comitès parlamentaris, una auditoria dels comptes anuals de cada 

departament, etc. 

 

Finalment, els pressupostos de gènere també han de ser pressupostos participatius, i per aconseguir-ho cal 

augmentar la implicació de la societat civil, dels grups de dones i dels mitjans de comunicació ja que aquests 

darrers són els encarregats de transmetre els debats sobre els pressupostos d’una manera clara a la 

ciutadania. En el cas català, també és de vital importància la participació dels òrgans de decisió en matèria 

de polítiques de dones com és el cas de l’Institut Català de les Dones. 

 

1. Fases del procés pressupostari 

 

Les etapes d’elaboració, implementació i avaluació dels pressupostos de gènere varien en funció de cada 

país, ja que cada un d’ells tenen experiències polítiques diverses i la realitat de les dones també és diferent. 

En tot cas, poden identificar una sèrie d’etapes que de forma majoritària esdevenen en aquest procés. 

Aquestes etapes són: 

 

1. Elaboració de l’esborrany del pressupost 

2. Aprovació d’aquest en els òrgans legislatius 

3. Execució dels pressupostos en clau de gènere 

4. I auditoria per analitzar l’impacte d’aquests sobre les dones i els homes, i veure si realment han 

contribuït a l’eradicació de les desigualtats existents entre ambdós gèneres 

 

Tal i com hem dit anteriorment, la participació del parlament és crucial, i per tant, en el tràmit parlamentari, 

les fases dels processos pressupostaris són les següents: 

 

1. Redacció del pressupost en una comissió específica 

2. Participació de l’ICD i de la societat civil en la primera proposta del pressupost en clau de gènere 
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3. Participació del departament d’economia i finances  

4. Participació de la resta de departaments del govern per fer una revisió dels seus pressupostos 

específics en clau de gènere 

5. Revisió tècnica de la proposta pre-definitiva per la comissió corresponent 

6. I aprovació definitiva per via parlamentària amb totes les fases pertinents 

 

2. Tres principis econòmics que han d’emmarcar els pressupostos de 

gènere 

 

En primer lloc s’ha de partir de la diferent posició entre homes i de dones davant l’economia, així com també, 

les diferències existents entre les seves remuneracions. D’aquesta manera, podem identificar quatre sectors 

de l’economia: formal, informal, subsistència i reproducció i cura. 

 

• Economia formal: Són les activitats econòmiques remunerades, tant en el sector públic com 

en el privat, i que entren en la comptabilitat nacional d’un govern. 

 

• Economia informal: Conjunt de les empreses petites que es basen en la feina no remunerada 

dels membres de la família, especialment de les dones. En aquelles economies menys 

desenvolupades aquest tipus d’economia pot tenir un pes més gran que el sector formal. 

 

• Economia de subsistència: Conjunt de béns i serveis produïts i consumits en la pròpia llar. A 

partir de 1993 aquest tipus d’economia s’ha començat a quantificar en les comptabilitats 

nacionals. 

 

• Economia de reproducció i cura: Conjunt d’activitats reproductives i de cura de les persones de 

la família amb l’objectiu d’aconseguir unes comunitats pacifiques, segures cohesionades on hi 

puguin viure i treballar totes les persones. Aquesta economia se sustenta bàsicament en les 

tasques no remunerades fetes per les dones. 

 
En segon lloc s’ha de fer una avaluació sobre la base individual a part de la base familiar, és a dir, és 

important avaluar el pressupost des d’un punt de vista de les famílies pobres en comparació amb les 

famílies de renda alta, però també ho és analitzar-lo des del punt de vista individual dels homes i de les 

dones que conformen aquestes famílies, ja que sovint es dóna per suposat que tots els ingressos que arriben 

a una llar es posen en comú i es comparteixen de forma adequada per tots els components de les famílies.  

 

Finalment, cal fer un reconeixement de la contribució del treball de la cura als altres no remunerat, ja que 

aquest aspecte també contribueix en gran mesura a la satisfacció dels objectius socials i econòmics que es 

marca una societat, a part del treball remunerat. L’anomenat treball reproductiu, es distribueix encara avui 
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de forma desigual entre homes i dones, i és un dels majors obstacles per aconseguir la igualtat entre 

gèneres, i la igualtat entre el treball  remunerat i el no remunerat. 

 

 

Pressupostos amb perspectiva de gènere  

 

Els pressupostos amb una perspectiva de gènere incorporada no signifiquen donar recursos només a 

programes específics per a les dones, ni suposen un increment del pressupost global, i tampoc es tracta de 

fer dos pressupostos separats per a dones i per a homes. Per contra de tot això, els pressupostos de gènere 

suposen donar una mirada transversal en clau de gènere a tots els departaments d’un pressupost (local o 

autonòmic) amb instruments adequats per analitzar-lo des del punt de vista de la satisfacció de les 

necessitats de les dones i de la correcció del seu impacte diferenciat entre homes i dones.  

 

Així doncs, els pressupostos de gènere analitzen en una primera fase, els pressupostos del govern des d’una 

perspectiva de gènere i estableixen l’impacte diferenciat d’aquests sobre les dones i els homes. En una 

segona fase, apliquen eines correctives de l’impacte diferenciat que tenen aquests pressupostos, 

aparentment neutres, entre homes i dones. I finalment, acaben convertint els compromisos del govern en 

termes de polítiques de dones, en compromisos pressupostaris. 

 

Per tant, els pressupostos de gènere de forma indirecte milloren les polítiques públiques ja que ajuden a 

complir els compromisos adquirits pel govern en termes de polítiques de dones, fan visibles aquestes 

polítiques, identifiquen les incongruències entre els objectius de les polítiques de dones i la dotació 

pressupostària pels mateixos, i finalment fomenten la transparència, l’eficiència, l’efectivitat i la rendició de 

comptes i de responsabilitats. 

 

Tal i com marca el Parlament europeu, els pressupostos de gènere han d’anar acompanyats d’una banda, 

d’un augment de la participació de les dones en tots els àmbits socials per tal de fer-los coherents, i d’una 

altra de la introducció de la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques, no només més les 

econòmiques. En aquest sentit els pressupostos de gènere són considerats pel Parlament Europeu com 

l’instrument que permet aconseguir més eficaçment els objectius de la igualtat de gènere promovent al 

mateix temps una distribució més equitativa de les càrregues i dels beneficis econòmics entre la ciutadania. 

 

Basant-nos en el contingut de la resolució del Parlament Europeu sobre pressupostos de gènere feta el dia 3 

de juliol de 2003, hem de tenir en compte que els pressupostos de gènere suposen les següents premisses: 

 

- determinar la forma en que els diversos ciutadans es beneficien de la despesa pública i 

contribueixen als ingressos públics, destacant la diferència entre dones i homes mitjançant l’ús de 

dades qualitatives i quantitatives i de l’avaluació comparativa en clau de gènere 
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- avaluar les repercussions diverses que tenen les polítiques pressupostaries i la redistribució de 

recursos en dones i homes, en termes de diners, serveis, temps i funcionament de l’atenció social i 

familiar de la reproducció social 

 

- incorporar gradualment la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques com l’educació, 

l’atenció i els serveis socials, l’atenció sanitària, les accions i mesures a favor de l’ocupació, els 

transports, l’habitatge, etc. 

 

- verificar que l’assignació dels recursos respon de forma adequada i equitativa a les diverses 

necessitats i demandes tant de les dones com dels homes 

 

- vetllar per tal que les anàlisis de la perspectiva de gènere i el seu impacte es tinguin en compte 

plenament en totes les fases del procediment pressupostari: el projecte, la definició, l’execució, la 

supervisió i l’avaluació 

 

- redefinir les prioritats i reassignar les despeses públiques sense que això suposi augmentar 

l’import total del pressupost públic 

 

- i finalment, incorporar a aquesta estratègia una coordinació interdepartamental, assegurant la 

participació de tots els responsables i funcionaris dels diferents sectors que participen en la construcció 

del pressupost públic, amb la finalitat que la perspectiva de gènere s’integri en la determinació dels 

ingressos i de les despeses de totes les polítiques pressupostaries 

 

Una iniciativa de pressupost de gènere pot aplicar-se en determinats moments i àmbits: 

• en l’àmbit polític pot aplicar-se un pressupost de gènere: 

1. dins dels departaments governamentals 

2. dins de les assembles de representació política 

3. fora del govern a través d’organitzacions no governamentals i personal investigador  

• dins de l’àmbit d’estudi: 

4. tot el pressupost pot tenir una revisió en clau de gènere 

5. només alguns departaments concrets del pressupost tenen una visió transversal de gènere 

incorporada 

• dins de les etapes de qualsevol procés pressupostari es pot fer una revisió de gènere: 

6. en les fases de planificació i aplicació 
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7. en les fases d’auditoria i avaluació 

 

b. Eines d’anàlisi dels pressupostos en clau de gènere  

 

Pel tal que els pressupostos siguin més sensibles a la qüestió de gènere, existeixen diverses eines per 

posar-los en pràctica, i una d’aquestes eines és la introducció de la perspectiva de gènere en l’elaboració, 

execució i avaluació dels pressupostos públics. L’objectiu d’aquesta eina és corregir la suposada 

“neutralitat” dels pressupostos d’un país, ja que la realitat ha demostrat que aquests poden acabar reforçant 

les desigualtats existents entre gèneres. Així doncs, es tracta d’assegurar que els pressupostos i les 

polítiques econòmiques estan adreçades a les necessitats de totes les persones, i que per tant intenten 

reduir les diferències socials i econòmiques existents.  

 

Fer una anàlisi dels pressupostos des d’una perspectiva de gènere significa analitzar les despeses, les 

activitats, els resultats i els impactes. Pel que fa a les despeses, es tracta de veure si aquestes estan 

equitativament distribuïdes entre dones i homes, i són les adequades per tal que tant homes com dones 

aconsegueixin els seus objectius. Pel que fa a les activitats s’ha de veure si són apropiades en condicions 

d’igualtat tant per als homes com per a les dones. Pel que fa als resultats, s’ha d’analitzar si estan 

equitativament distribuïts entre homes i dones. I finalment, pel que respecte als impactes, s’ha de veure si 

satisfan els objectius i les necessitats de les dones a part de fer-ho amb els dels homes. 

 

Existeixen diverses estratègies per analitzar els pressupostos i les polítiques públiques en general en clau 

de gènere, i per això cal identificar clarament tots els conceptes relacionats. Tal i com identifica Rona 

Fitzgerald, cal entendre les següents definicions: 

 

• Anàlisi de la igualtat: Consisteix a examinar i qüestionar les pressuposicions i creences que 

estan implícites en les polítiques públiques, la legislació i els programes de govern, i que fan 

tractar de forma diferenciada a les persones. 

 

• Iniciatives de pressupostos amb un enfocament de gènere: Anàlisi dels pressupostos 

nacionals i locals des d’una perspectiva de gènere i augment de la participació de les dones en els 

processos de decisions que condicionen les seves vides. 

 

• Avaluació de l’impacte de gènere: Eina dissenyada per contrastar i comparar, d’acord amb 

criteris sensibles al gènere, els resultats de l’aplicació de les polítiques per ta d’identificar aquells 

factors que generen desigualtats i suggerir les accions necessàries per eliminar-les. 
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