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PREÀMBUL 

I 

La ciutat de Cervera compta des de 1995 amb un Reglament de Participació Ciutadana que responia a  la 

voluntat  de  promoure  la  participació  ciutadana  en  les  tasques municipals,  voluntat  constatada  en  les 

reunions periòdiques que la Paeria del moment mantenia amb veïns i associacions de veïns i de les quals es 

va  concloure  que  era  necessari  promulgar  una  normativa municipal  que  posés  a  disposició  de  tots  els 

ciutadans un  instrument  que  obligués  a  totes  les  parts  implicades  en  la  vertebració  d’una  societat més 

moderna, mes estructurada i més solidària. 

El reglament de 1995 volia, doncs, ser l’eina de la Paeria i de les persones i de les entitats per defensar les 

seves opinions sobre les necessitats de la ciutat i els interessos dels veïns. 

Determinava  que  el  dret  a  la  participació  ciutadana  es  concretava  en  els  instituts  de  les  Sessions 

d’Audiència, la Iniciativa Ciutadana, la Informació Pública i la Consulta Popular.  

Creava el Consell Municipal de Participació Ciutadana, la finalitat del qual era desenvolupar els objectius de 

participació  i,  també, era  l’òrgan de  coordinació  i  vetlla del  funcionament  i  l’eficàcia de  les Associacions 

Veïnals. 

El reglament de 1995 ha estat, sens dubte, un instrument que ha contribuït amb éxit en la implicació de la 

ciutadania cerverina i de les seves entitats en la cosa municipal. 

II 

Passades més de dues dècades des de la seva promulgació, el reglament de 1995 té mancances derivades 

de l’evolució de la societat i de la promulgació de nova normativa que afecta la governança local. 

Així, les associacions veïnals, que eren l’eix de la vertebració de la participació comunitària tenen un paper 

menys  central.  L’associacionisme  sectorial  ha  anat  adquirint  un  pes  específic  important  i  li  ha  restat 

presència. Aquest fet deixa obsolet el Consell Municipal de Participació Ciutadana al que solament hi tenien 

accés els membres de les associacions de veïns. 

D’altra  banda,  han  estat  diverses  les  lleis  publicades  que  han  exigit  a  les  administracions  locals  més 

transparència en  la  seva  gestió  i han  incidit en una major participació de  la  ciutadania en  les qüestions 

municipals. Les més significatives han estat, entre altres: 

 La Llei 21/2002, de 5 de juliol, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que introdueix la 

figura del/de la Síndic/a Municipal de Greuges. 

 La  Llei  4/2010,  de  17  de març,  de  consultes  populars  per  via  de  referèndum,  que  permet  la 

iniciativa ciutadana per proposar la celebració de referèndums. 

 La Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no  referendàries  i d’altres  formes de 

participació  ciutadana,  que  regula  diferents  instruments  de  participació,  com  les  consultes 

populars,  els  processos  de  participació  ciutadana,  les  enquestes  i  les  audiències  públiques 

ciutadanes. 

 La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 

que regula  la  iniciativa ciutadana, els Grups d’Interès,  la participació ciutadana en  l’elaboració de 

reglaments i ordenances, ... 

III 

Tots aquests canvis aconsellen actualitzar la normativa municipal cerverina sobre participació ciutadana.  

La Paeria manté la mateixa convicció de l’any 1995 de decisió ferma per la promoció de la participació dels 

ciutadans  i de  les seves entitats  i, en conseqüència, vol que el reglament que  la regula sigui una eina que 

ajudi amb eficàcia a aconseguir‐ho. Això obliga a la seva reformulació global, és a dir, a una nova redacció 

completa. 
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A la vegada, respectant en tot moment la competència dels òrgans representatius i de govern municipals, la 

Paeria té la voluntat d’establir vincles entre els resultats dels processos participatius i els acords dels òrgans 

de  participació  amb  les  resolucions  d’aquells.  Per  aquest  motiu,  caldrà  que  el  govern  i  els  òrgans 

representatius motivin tota desviació entre les seves decisions i la voluntat de la ciutadania. 

IV 

El nou reglament s’inicia amb un títol preliminar que estableix els àmbits objectiu  i subjectiu. Pel què fa a 

aquest darrer, el dret a la participació es regula per a totes les persones majors de 16 anys inscrites al padró 

municipal  i  s’obre,  també, a aquelles persones que,  sense estar empadronades a  la  ciutat, hi  tenen una 

forta vinculació. A la vegada es dóna a les entitats municipals el rol de subjecte participatiu. 

El gruix del text s’estructura en tres grans blocs organitzats en Títols: 

 Títol I.‐ Sobre els drets de participació de la ciutadania i el seu exercici.  

Es  recullen  aquells drets que  la  legislació  vigent determina: el dret  a  la  informació, el dret  a  la 

consulta popular, el dret a la iniciativa ciutadana, el dret de petició, i el dret d’audiència. 

També estableix l’obligació de la Paeria de promocionar aquests drets i en determina el sistema de 

garanties, establint per primera vegada a la ciutat la figura del/de la Síndic/a Municipal de Greuges. 

 Titol II.‐ Sobre els processos i mecanismes d’informació i participació.  

Predeterminant  la garantia de  la protecció de  les dades personals, el  reglament estableix com a 

instruments  d’informació  l’Oficina  d’Atenció  Ciutadana,  la  pàgina  web  municipal,  el  butlletí 

municipal,  els  taulers  d’anuncis,  entre  altres.  Regula,  també,  l’audiència  pública  com  una  eina 

d’informació. 

Pel que fa a la participació, els mecanismes que s’estableixen van des dels registres que permeten 

la participació  (el de Participació Ciutadana, el d’Entitats  i el de Grups d’Interès)  fins  la definició 

genèrica del procés participatiu, passant per les figures de l’enquesta, el pressupost participatiu i la 

intervenció de la ciutadania en els Plens municipals, que no es recollien en el reglament de 1995. 

Aquest títol també recull el foment de l’associacionisme com a mesura de participació. 

 Titol III.‐ Sobre els consells municipals de participació.  

Es regulen dos tipus de consells. 

Els territorials. Són el Consell de Ciutat, per tot el municipi, que es defineix com el màxim òrgan de 

participació ciutadana i el Consell dels Pobles Agregats circumscrit als nuclis de població agregats a 

la ciutat de Cervera. 

Els sectorials. L’activitat dels quals se centra en un àmbit sectorial. 

El  reglament  determina  un  règim  transitori  per  adaptar  el  que  disposava  l’anterior  reglament  i  les 

estructures de particiació existents. També estableix la derogació expressa de la normativa obsoleta. 
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TÍTOL PRELIMINAR.‐ DISPOSICIONS GENERALS 

Capítol 1.‐ L’àmbit objectiu 

Article 1. L’objecte.  

El present reglament té per objecte regular, impulsar i garantir a la ciutat de Cervera: 

 Els drets de participació de la ciutadania. 

 Els processos d’informació i participació. 

 Els consells municipals de participació. 

Article 2. Els objectius. 

El present reglament té els següents objectius bàsics: 

a) Fer efectius els drets de participació reconeguts en la normativa catalana vigent. 

b) Facilitar la informació sobre l’activitat municipal.  

c) Facilitar  i  promoure  la  participació  de  la  ciutadania  i  de  les  entitats  municipals  en  la  gestió 

municipal.  

d) Fomentar la vida associativa al municipi.  

e) Definir els consells municipals de participació. 

Capítol 2.‐ L’àmbit subjectiu 

Article 3. L’àmbit subjectiu.  

1. Aquest Reglament és aplicable a tota la ciutadania i a totes les entitats municipals de Cervera. 

2. A l’efecte d’aquest reglament s’entén per:  

a) Ciutadà  o  ciutadana  (ciutadania):  persona  major  de  16  anys  que,  independentment  de  la  seva 

nacionalitat, està inscrita al padró municipal de Cervera. 

També són ciutadania les persones majors de 16 anys, no inscrites al padrò municipal de Cervera, que 

acreditin vinculació amb el municipi per ser titulars d’una segona residència o d’un negoci domiciliat a 

Cervera, o per estar participant activament en una entitat municipal.  

Totes aquestes persones han d’estar inscrites al Registre Municipal de Participacio Ciutadana, regulat a 

l’article 26 d’aquest reglament. 

b) Entitat municipal:  associació,  fundació  o  altre  tipus  d’organització  sense  ànim  de  lucre,  legalment 

constituïda i inscrita al Registre d’Entitats Municipals, regulat a l’article 27 d’aquest reglament. 
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TÍTOL I.‐ ELS DRETS DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA I EL SEU EXERCICI 

Article 4. Els drets de participació. 

1. Els drets de participació són els següents: 

 Dret a la informació. 

 Dret a la consulta popular. 

 Dret a la iniciativa ciutadana. 

 Dret de petició. 

 Dret d’audiència. 

2. La ciutadania i les entitats municipals fan efectius aquest drets i poden participar de tot allò que pertoca 

a la vida política, econòmica, cultural i social de Cervera, mitjançant els processos d’informació i participació 

i els consells municipals de participació, regulats en els  títols  II  i  III d’aquest reglament, respectivament,  i 

altres que es puguin establir posteriorment. 

Capítol 1.‐ El dret a la informació 

Article 5. El dret a la informació. 

1.  La  ciutadania  i  les  entitats municipals  tenen  dret  a  ser  informades  sobre  les  activitats municipals,  a 

accedir  als  arxius  públics municipals  i  a  consultar  tots  els mitjans  d’informació  pública  que  estableixi  la 

Paeria per poder participar de forma activa en la gestió pública del municipi.  

2. La Paeria facilitarà l’exercici d’aquest dret i garantirà una diversitat de canals i mitjans que permeti l’accès 

de  tothom  a  una  informació  eficaç  i  transparent,  amb  les  úniques  limitacions  establertes  per  les  lleis, 

especialment les que fan referència als drets de protecció de la infància i la joventut, la intimitat personal o 

la seguretat ciutadana. 

3. El dret d’accés a la informació pública s’exercirà d’acord al que estableix el Títol III de la Llei 19/2014, de 

29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, o normativa posterior que el 

substitueixi o complementi. 

Article 6. L’exercici del dret a la informació. 

La ciutadania i les entitats municipals podran:  

a) Accedir  a  la  informació  pública  elaborada  per  la  Paeria  i  la  que  tingui  en  el  seu  poder  com  a 

conseqüència de la seva activitat o de l'exercici de les seves funcions.  

Per mitjà de la Seu electrònica de la pàgina web de la Paeria de Cervera (www.cerverapaeria.cat) 

es podrà accedir a  la  informació sobre dades  i continguts de diversa naturalesa  relacionats amb 

l’activitat municipal:  informació  institucional  i  organitzativa,  gestió  econòmica  i  pressupostària, 

informació  de  rellevància  jurídica,  contractació  pública,  així  com  qualsevol  altra  informació 

susceptible de ser publicada i que s’adapti als requisits de la llei. 

La  Paeria  disposarà  d’altres  canals  per  facilitar  informació,  com  la  publicació  en  mitjans  de 

comunicació, el tauler d’anuncis i el butlletí municipal. 

b) Obtenir  la  informació que demanin  en  els  termes previstos  en  aquest  reglament  i en  la normativa 

vigent. 

Per  accedir  a  la  informació  no  publicada,  s’ha  de  presentar  una  sol∙licitud  per  escrit, 

presencialment  o  a  través  de  la  seu  electrònica,  a  l’Oficina  d’Atenció  Ciutadana.  La  Paeria 

respondrà la demanda d’accés en un termini màxim d’un mes. 

L'eventual denegació o restricció de la informació sol∙licitada haurà de ser motivada i justificada. 

c) Ser assistits pel personal adient en la cerca d'informació.  

A aquest efecte caldrà presentar sol∙licitud a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 
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Capítol 2.‐ El dret a la consulta popular 

Article 7. El dret a la consulta popular. 

1. La ciutadania i les entitats municipals tenen dret a promoure consultes populars i a participar‐hi.  

2. La finalitat de la consulta és conéixer l’opinió de la ciutadania sobre una determinada actuació, decisió o 

política pública, mitjançant votació. 

3. Les consultes han de ser sobre assumptes de competència municipal que tinguin una especial rellevància 

per als interessos de la ciutadania. Dins d'una mateixa consulta es pot incloure més d'una pregunta. 

4.  Les  consultes  no  tenen  caràcter  vinculant.  Tanmateix,  les  decisions  que  hi  tinguin  relació  hi  hauran 

d’estar vinculades  i no podran contradir significativament el resultat de  la consulta. En cas contrari caldrà 

motivar la causa de la contradicció.  

5. Les consultes populars poden ser: 

a) Per referéndum. Regulades al Títol III de la Llei 4/2010 de 17 de març, de consultes populars per via de 

referèndum, o normativa posterior que el substitueixi o complementi. 

b) No referendàries. Regulades al Títol II de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no 

referendàries  i d’altres  formes de participació ciutadana, o normativa posterior que el substitueixi o 

complementi. 

Article 8. L’exercici del dret a la consulta popular. 

8.1. Consulta popular per referèndum. 

1. Existeixen dues modalitats per instar la consulta:  

 La d’iniciativa  institucional, que ha de ser promoguda per  la Junta de Govern o per una tercera part 

dels/de les paers/es del municipi. 

 La d’iniciativa popular, que han de tenir l’aval mínim de 1.000 ciutadans o ciutadanes més el 10 % del 

nombre d’habitants de Cervera que excedeixi dels 5.000. 

2. En ambdós casos  la proposa ha de ser aprovada per majoria absoluta dels membres del Ple municipal  i 

s’ha de trametre a la Generalitat de Catalunya per tal que tramiti l’autorització davant el Govern de l’Estat. 

8.2. Consulta popular no referendària.  

1. Les consultes populars no referendàries són de caràcter sectorial i s’adrecen a un determinat col∙lectiu de 

persones  legitimades  per  tal  que manifestin  la  seva  opinió  sobre  una  determinada  actuació,  decisió  o 

política pública. 

2. Existeixen dues modalitats per instar la consulta:  

 La  d’iniciativa  institucional.  Promoguda  pel  Ple,  mitjançant  acord  adoptat  per  majoria  simple,  a 

proposta de dues cinquenes part dels/de les paers/es; o per la Junta de Govern, a iniciativa pròpia o a 

proposta de dues cinquenes parts dels/de les paers/es. 

 La d’iniciativa popular, que han de tenir l’aval mínim del 3 % de signatures de les persones cridades a 

participar. La Comissió promotora de la consulta ha d’estar formada per una o més entitats municipals 

o per un mínim de tres ciutadans o ciutadanes. 

3. La Junta de Govern disposa d’un termini de 90 dies, des de l’aprovació de la iniciativa institucional o de la 

validació de signatures de la iniciativa popular, per convocar la consulta, que es farà dins el termini de 30 a 

60 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació del decret de convocatòria. 

4.  El  decret  de  convocatòria  de  la  consulta  ha  de  delimitar,  respectant  el  principi  d’igualtat  i  no 

discriminació,  les persones que hi poden participar. La delimitació es farà en funció de  l’àmbit territorial  i 

dels interessos afectats directament per l’objecte de la pregunta, atenent, en aquest darrer cas, criteris que 
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permetin  d’identificar  de  manera  clara  i  objectiva  el  col∙lectiu  o  col∙lectius  als  quals  s’adreça  la 

convocatòria. 

Capítol 3.‐ El dret a la iniciativa ciutadana 

Article 9. El dret a la iniciativa ciutadana.  

1. La iniciativa ciutadana permet a la ciudatania i a les entitats municipals promoure accions o activitats en 

l’àmbit municipal en matèries sobre les quals la Paeria sigui competent. Específicament poden ser objecte 

d’iniciativa ciutadana, entre altres, les propostes dirigides a:  

a) Presentar propostes d'acords o actuacions en matèries de la competència municipal.  

b) Promoure processos de participació ciutadana i enquestes. 

c) Promoure una iniciativa reglamentària ciutadana municipal.  

2. El dret a la iniciativa ciutadana s’exercirà de conformitat amb el que estableixen l’article 70 bis.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril,  reguladora de  les bases de  règim  local,    i  l’article 70 de  la  Llei 19/2014, del 29 de 

desembre,  de  transparència,  accés  a  la  informació  pública  i  bon  govern,  o  normativa  posterior  que  els 

substitueixi o complementi. 

Article 10. L’exercici del dret a la iniciativa ciutadana. 

1.  La  iniciativa  ciutadana  ha  d’estar  avalada  per  un mínim  del  10%  de  signatures  de  la  ciutadania. Una 

Comissió promotora de la iniciativa, que haurà d’estar formada per una o més entitats municipals o per un 

mínim de tres ciutadans o ciutadanes, serà la impulsora i gestora del procediment d’iniciativa. 

2. La Comissió promotora presentarà la iniciativa a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. També es podrà presentar 

mitjançant qualsevol dels mitjans electrònics o telemàtics que estableixi la Paeria.  

3. Un cop validades  les signatures per  la Paeria,  la Secretaria municipal emetrà  informe de  legalitat  i, si  la 

iniciativa afecta drets i obligacions pel municipi, l’interventor municipal també emetrà informe. 

4.  La  presa  en  consideració  de  la  iniciativa  informada  correspon  a  l’òrgan  competent  per  a  iniciar  el 

procediment  administratiu,  que  valorarà  la  proposta  atenent  a  la  seva  necessitat,  als  costos  que 

comportaria, a  l’oportunitat per a  l’interès públic  i als efectes que produiria. Ha de resoldre en el termini 

màxim de tres mesos des de la validació de les signatures. Si en aquest termini no s’adopta i es notifica la 

resolució, la proposta s’ha d’entendre desestimada per silenci administratiu. 

5.  La  resolució  ha  d’exposar  els motius  pels  quals  la  proposta  és  acceptada  o  rebutjada,  i  ha  d’ésser 

comunicada als proponents. En  cas de  silenci,  la Comissió promotora pot  instar pronunciament  sobre  la 

justificació del rebuig. 

6.  Un  cop  presa  en  consideració  la  iniciativa,  aquesta  es  tramitarà  d’acord  amb  el  procediment 

administratiu corresponent. 

Capítol 4.‐ El dret de petició 

Article 11. El dret de petició, queixa, reclamació i suggeriment.  

1. La ciutadania i les entitats municipals tenen dret a fer peticions o sol∙licituds a la Paeria de Cervera per tal 

que realitzi una determinada actuació en matèries de la seva competència o a demanar aclariments sobre 

les actuacions municipals, sense més limitacions que les establertes per les lleis. 

2. Aquest dret també empara la possibilitat de presentar queixes, reclamacions i suggeriments respecte de 

l'activitat  municipal  i  dels  serveis  públics  locals,  sens  perjudici  del  dret  a  interposar  els  recursos 

administratius  o  jurisdiccionals  pertinents,  en  defensa  de  l’interès  general  o  d’interessos  legítims 

individuals.  

3. El dret de petició  s’exercirà de  conformitat  amb el que estableixen  la  Llei orgànica 4/2001, de 12 de 

novembre, reguladora del dret de petició i el Decret 21/2003, de 21 de gener, que estableix el procediment 
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per fer efectiu el dret de petició davant les administracions públiques catalanes, o normativa posterior que 

els substitueixi o complementi. 
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Article 12. L’exercici del dret de petició.  

1.  Les  peticions  es  presentaran  a  l’Oficina  d’Atenció  Ciutadana  i  poden  incorporar  suggeriments  o 

iniciatives.  També  es  podran  adreçar  mitjançant  qualsevol  dels  mitjans  electrònics  o  telemàtics  que 

estableixi  la  Paeria.  Si  es  fa  de  manera  col∙lectiva,  caldrà  que  la  identificació  dels  peticionàris  estigui 

degudament acreditada. 

2. La Paeria acusarà rebut de la petició en el termini màxim de 5 dies i en cas d’insuficiència de l’acreditació 

dels peticionaris, donarà un termini de 15 dies per esmenar el defecte. 

3. La Paeria donarà  resposta als peticionaris en un  termini màxim de 30 dies des de  la presentació de  la 

petició o des de l’esmena del defecte d’acreditació. 

4. La resposta serà en tot cas motivada i podrà declarar la inadmissió a tràmit si l’objecte de petició no és 

competència de  la  Paeria o  si  la petició  té un  tràmit  administratiu  especific.  En  cas de  tramitació de  la 

petició,  la resposta  informarà, si s’escau, sobre  les mesures que s’han pres o  les actuacions previstes per 

adoptar‐les. 

Capítol 5.‐ El dret d’audiència 

Article 13. El dret d’audiència.  

1. Tota persona,  física  i  jurídica,  té dret a conèixer els expedients dels procediments administratius de  la 

Paeria en els quals hi tingui interessos legítims, abans de la redacció de la proposta de resolució, per a què 

hi pugui fer al∙legacions o aportar els documents que consideri procedents. 

2.  També  té dret  a presentar  reclamacions  i  suggeriments  a ordenances  i  reglaments municipals, en un 

termini de trenta dies des de la seva aprovació inicial pel Ple de la Paeria. 

3. El dret d’audiència s’exercirà de conformitat amb el que estableixen l’article 178 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de  les bases del Règim  local,  i els articles 51  i 67 Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim 

jurídic  i  de  procediment  de  les  administracions  públiques  de  Catalunya,  o  normativa  posterior  que  els 

substitueixi o complementi. 

Capítol 6.‐ La promoció i les garanties dels drets de la ciutadania 

Article 14.‐ La promoció dels drets de participació de la ciutadania. 

1.  La  Paeria  promoura  l'exercici  efectiu  dels  drets  de  participació  que  queden  recollits  en  aquest  títol, 

removent els obstacles que impedeixin el seu compliment. 

2. La Paeria elaborarà i mantindrà actualitzada una Guia Ciutadana de Participació que ajudi a clarificar els 

mitjans adients per al millor exercici dels drets de participació de la ciutadania, i a difondre’ls i utilitzar‐los. 

Article 15. Sistema de garantia dels drets de la ciutadania. 

1. En el marc de les competències del govern local, els drets reconeguts a la Constitució, a l’Estatut i a les 

lleis  i  en  aquest  reglament,  seran  objecte  d’especial  protecció  per  part  de  la  Paeria,  que  exigirà  les 

responsabilitats adients al personal i a les autoritats municipals que no els respectin o en vulnerin l’exercici. 

2. L’Oficina d’Atenció Ciutadana, el recull de queixes i reclamacions, la possibilitat dels interessats de reunir‐

se  amb  els  responsables  tècnics  i  polítics  respecte  temes  de  la  seva  competència,  i  la  figura  del/de  la 

Síndic/a Municipal de Greuges són  les peces que conformen el sistema de defensa  i protecció dels drets, 

sens perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals pertinents. 

3. La Paeria s’obliga a facilitar tota la informació i documentació que li sol∙licitin el/la Síndic/a Municipal de 

Greuges de Cervera i la Sindicatura de Greuges de Catalunya en l’exercici de les seves responsabilitats. 

Article 16. El/la Síndic/a Municipal de Greuges de Cervera. 
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1. El/la Síndic/a Municipal de Greuges de Cervera té la funció de vetllar pel respecte i l’exercici efectiu  dels 

drets  fonamentals  i  les  llibertats  públiques  dels  veïns  del municipi,  per  la  qual  cosa  pot  supervisar  les 

activitats de l’Administració municipal. 

2. La seva activitat consistirà en: 

 Examinar i resoldre les queixes que se li formulin.  

 Mediar, amb consentiment de les parts enfrontades 

 Proposar fórmules de conciliació o acord. 

 Vetllar perquè l’administració resolgui expressament, en temps i forma, les peticions i recursos que li 

hagin estat formulats.  

 Vigilar perquè que no es produeixin supòsits d’inactivitat material de l’Administració.  

 Supervisar  que  els  serveis  públics  es  prestin  correctament,  denunciant  una  deficient  coordinació 

administrativa. 

 Vetllar perquè la informació municipal compleixi amb els requisits d’objectivitat i imparcialitat. 

 Participar, a iniciativa pròpia o per requeriment, en els Consells de participació de Cervera. 

 Emetre un informe anual de les seves actuacions i presentar‐lo al Ple de la Paeria. 

 Qualsevol altra activitat en defensa dels drets i llibertats de la ciutadania. 

3.  El/la  Síndic/a  Municipal  de  Greuges  de  Cervera  compleix  les  seves  funcions  amb  independència  i 

objectivitat.` 

4. El càrrec és incompatible amb qualsevol altre mandat representatiu, càrrec polític, funció administrativa 

en el municipi o activitat professional que comporti una relació contractual amb el municipi. 

5. La seva actuació no està subjecta a mandat imperatiu, ni seguirà instruccions de cap autoritat. 

6.  La  figura del/de  la  Síndic/a Municipal de Greuges  es  regeix pel que determina  l’article  59 del Decret 

legislatiu  2/2003,  de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei municipal  i  de  règim  local  de 

Catalunya, o normativa posterior que el substitueixi o complementi. 

7. Un Reglament municipal regularà la figura del/de la Síndic/a Municipal de Greuges. 

Article 17. El nomenament i el cessament del/de la Síndic/a Municipal de Greuges. 

1. El/la Síndic/a Municipal de Greuges és escollit/da pel Ple de  la Paeria, a proposta del Consell de Ciutat. 

Serà precisa majoria de  tres cinquenes parts dels seus membres, en primera votació; si no s’aconsegueix 

aquesta majoria, el la segona votació és suficient la majoria absoluta. El nomenament correspon a la Junta 

de Govern. 

2.  El  càrrec  té  una  durada de  cinc  anys  i una mateixa  persona  no  el pot  exercir més  de  dos mandants 

consecutius. 

3. Els requisits que ha de complir per ser nomenat són:  

a) Ser major d’edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics. 

b) Tenir la condició política de català. 

4. El decret de nomenament deteminarà el nivell de dedicació, els mitjans que se li assignen i la retribució o 

compensació econòmica que li correspondrà. 

Article 18. L’actuació del/de la  Síndic/a Municipal de Greuges. 

1. Qualsevol persona  física o  jurídica que demostri un  interès  legítim  relatiu a  l’objecte de  la queixa, pot 

adreçarse, mitjançant escrit  raonat, a/a  la  Síndic/a Municipal de Greuges per  sol∙licitar  la  seva  actuació, 

sense restricció de cap mena.  

2. Totes les actuacions del/de la Síndic/a Municipal de Greuges són gratuïtes per a la persona interessada, i 

no és necessària l’assistència d’advocat ni de procurador. 
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TÍTOL II.‐ ELS PROCESSOS D’INFORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 

Article 19. La protecció de dades 

1. La Paeria garanteix que en tots els processos d’informació i participació municipals es faci un ús adequat i 

legal de les dades de les persones i de les entitats municipals participants. 

2. El tractament de dades es farà d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 

de protecció de dades de caràcter personal. 

Capítol 1.‐ Els processos d’informació 

Article 20. Els sistemes d’informació i comuniciació ciutadana. 

1. A l’efecte d’aquest Reglament, s’entenen per sistemes de comunicació i d’informació municipals aquells 

que  la Paeria utilitza de  forma permanent  i/o habitual per  facilitar a  la ciutadania  l’accés a  la  informació 

respecte de la situació de la ciutat i de les actuacions, els programes i els serveis municipals.  

2. Aquests sistemes són : 

a) L’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

b) La pàgina web de la Paeria. 

c) Altres mitjans d’informació i comunicació municipals. 

d) L’Audiència Pública. 

e) Tots aquells que la normativa municipal pugui desenvolupar en el futur. 

Article 21. L'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). 

1. És  l'esglaó primari de  la  informació municipal, des d'on s’atendrà qualsevol qüestió, tràmit o sol∙licitud 

adreçat a la Paeria, ja sigui de forma presencial, telefònica o telemàtica.  

2.  L’Oficina d’Atenció Ciutadana  té  funcions d'informació general  i d’assistència a  la  ciutadania  i entitats 

municipals en la cerca d’informació. 

3.  L’Oficina  d’Atenció  Ciutadana  gestiona  el  Registre  municipal:  peticions,  queixes,  reclamacions, 

suggeriments, sol∙licituds i propostes, i realitza dels tràmits administratius que se’n derivin.  

4. En aquest sentit, es dotarà dels mitjans tecnològics, d’organització, de coordinació interna i de formació i 

reciclatge del personal municipal adients per garantir una resposta àgil i eficaç a la ciutadania.  

5.  Podrà  recollir,  quan  els  convenis  entre  administracions  ho  prevegin,  els  escrits  dirigits  a  aquestes 

administracions, traslladar‐los als òrgans competents, i comunicar‐ho a la persona interessada. 

6.  Des  de  l’Oficina  d’Atenció  Ciutadana,  la  Paeria  promourà  l'accés  a  mitjans  electrònics  afavorint 

condicions  d'igualtat  entre  tota  la  ciutadania  en  el  seu  ús,  i  la  seva  aplicació  en  aquells  processos  i 

mecanismes que facilitin la participació de la ciutadania i de les entitats municipals en els afers de la ciutat. 

Article 22. La pàgina web municipal. 

1. La Paeria posa a disposició de la ciutadania una pàgina web (www.cerverapaeria.cat) que, com a mínim, 

disposarà dels espais següents: 

 Informació  d’interès  general:  organització  institucional,  pressupost  municipal,  Actes  del  Ple, 

extractes dels acords de  la  Junta de Govern  Local, agenda d’activitats  i qualsevol altra  informació 

susceptible de ser publicada i que s’adapti als requisits de la llei. 

 Correu per poder presentar idees, opinions i suggeriments. 

 Fòrums de debat sobre temes d’interès municipal. 

 Realització de tràmits administratius telemàtics, mitjançant els procediments que en el seu moment 

s’acordin.  

 Enllaç  a  correu  electrònic  de  tots  els  i  les  representants  politiques  on  la  ciutadania  i  les  entitats 

municipals, amb la deguda identificació, s'hi puguin adrecar. 
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2. La ciudatania i les entitats municipals poden rebre informació per correu electrònic, mitjançant la inclusió 

en  llistes de distribució  (newsletter), de  la publicació al web d’aquella  informació que considerin del  seu 

interès. 

3. L’Oficina d’Atenció Ciutadana assistirà les persones en la cerca d’informació a la pàgina web municipal. 

4.  Els  equipaments  públics  municipals  disposaran  de  mitjans  informàtics  connectats  a  la  xarxa,  on  la 

ciutadania podrà consultar lliurement la pàgina web municipal. 

Article 23. Els altres mitjans d’informació i comunicació municipals. 

23.1. Butlletí municipal 

La Paeria promou i manté l’edició d’un butlletí municipal, en versió escrita i digital, de peridiocitat mensual, 

per  tal de  transmetre amb objectivitat  i  imparcialitat  informació a  la ciutadania, amb  la seva més àmplia 

difusió per tot el municipi.  

Especialment,  es  donarà  a  conèixer  els  projectes  i  les  actuacions  d’interès  municipal,  els  períodes 

d’exposició pública,  l’agenda d’activitats  i els processos de participacio que es duguin a terme, aixi com  la 

informacio del teixit associatiu i les seves propostes, i tota aquella informacio de la ciutat que sigui d'interes 

public. 

23.2. Informació es espais públics (Taulers d’anuncis) 

La  Paeria  manté  suports  i  elements  de  comunicació  en  espais  d'especial  concurrencia  amb  la  funció 

d'informar  la ciutadania  i  les entitats municipals. Aquests suports poden ser cartelleres, panells, pantalles 

digitals i altres. 

23.3. Guia de tràmits municipals i Guia ciutadana de participació 

La Paeria elabora i manté actualitzades una Guia de tràmits municipals, en format paper i digital, accessibe 

a tota la ciutadania, per facilitar la realització de qualsevol actuació administrativa, i una Guia Ciutadana de 

Participació per difondre els drets de participació de  la ciutadania  i expliciti els mitjans adients per al seu 

millor exercici. 

23.4. Xarxes socials 

La Paeria té presència en les xarxes socials per comunicar i interactuar amb la ciutadania. 

23.5. Premsa, ràdio i televisió 

En  la mesura que  la matèria afectada ho precisi  i  la capacitat econòmica ho permeti,  la Paeria publicarà 

informació d’interès general relacionada amb afers municipals en premsa, ràdio i/o televisió a televisió. 

Article 24. L’audiència pública.  

1.  Les  sessions  d'audiència  pública  són  actes  de  lliure  concurrència  que  es  faran  amb  l'objecte  que  les 

entitats municipals  i  la  ciutadania  en  general  puguin  rebre  oralment  de  l’equip  de  govern  de  la  Paeria 

informació sobre determinades actuacions polítiques i administratives, i hi puguin formular verbalment els 

seus suggeriments o propostes. 

2. Existeixen dues formes per promoure l’audiència pública:  

 A  iniciativa  institucional.‐  Promoguda  per  la  Junta  de  Govern  o  per  una  quarta  part  dels/de  les 

paers/es del municipi. 

 A  iniciativa  popular.‐  Promoguda  pel  Consell  de  Ciutat  o  un  Consell  Sectorial,  per  un mínim  de  3 

entitats municipals o per un mínim del 3% de la ciutadania. 

3. La sessió la convoca la Junta de Govern en un termini màxim de 15 dies des de la data de la sol∙licitud, i 

entre set i quinze dies més abans de la seva realització. La Paeria acordarà amb els sol∙licitants el lloc, l’hora 

i les condicions de desenvolupament de l’audiència. 
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4.  La  Junta de Govern ha de  convocar  audiència pública per  informar dels pressupostos  anuals  i de  les 

ordenances  o  reglaments.  Ho  farà  amb  una  antelació mínima  de  15  dies  a  la  celebració  del  Ple  on  es 

presentin per a la seva aprovació o modificació. 

5.  També  convocarà  una  audiència  pública  anual,  durant  el  primer  trimestre,  per  fer  donar  compte  de 

l’activitat municipal realitzada l’exercici anterior i explicar el programa de govern de l’exercici en curs. 

6. El funcionament de les sessions d’audiència pública és: 

a) Presideix la sessió el/la Paer/a en Cap, que pot delegar en un/a paer/a.  
b) La Secretaria de la Corporació, o persona en qui delegui, aixecarà acta. 
c) Intervenció del govern: antecedents del tema, situació actual i propostes de futur, si s’escau. 

d) Intervenció de les persones assistents durant un màxim de 3 minuts per persona. 

e) Resposta o rèplica del govern a cada intervenció, si escau. 
f) Definició de conclusions, si escau.  

7. El govern tindrà en compte les conclusions definides en audiència pública en la seves actuacions. 

Capítol 4.‐ Els processos de participació 

Article 25.‐ Els processos de participació. 

1.  A  efectes  d’aquest  reglament  s’entèn  com  a  procés  de  participació  aquell  del  qual  en  disposen  la 

ciutadania  i  les entitats municipals per  fer efectiu el  seu dret a  intervenir en  la vida política, econòmica, 

cultural i social de Cervera. 

2.  La Paeria de Cervera ha de  fomentar el  coneixement d’aquests mecanismes  i n’ha de  facilitar  la  seva 

utilització. 

3. Aquests mecanismes són: 

a) El Registre Municipal de Participació Ciutadana. 

b) El Registre d’Entitats Municipals. 

c) El Registre de Grups d’Interès. 
d) L’enquesta. 
e) El procés participatiu. 
f) El pressupost participatiu. 

g) La intervenció en els plens municipals. 

h) Tots aquells que la normativa municipal pugui desenvolupar en el futur. 

Article 26. El Registre Municipal de Participació Ciutadana (RMPC). 

1. El Registre Municipal de Participacio Ciutadana està format per: 

a) Totes  les  persones  empadronades  a  Cervera,  majors  de  16  anys.  La  seva  inscripció  al  Registre 

Municipal de Participació Ciutadana l’efectua la Paeria d’ofici. 

b) Les persones, majors de 16 anys, no inscrites al padrò municipal de Cervera que tenen una vinculació 

amb el municipi per ser  titulars d’una segona  residència o d’un negoci domiciliat a Cervera, o per 

estar participant activament en una entitat cerverina  inscrita al Registre d’Entitats Municipals. Han 

de  sol∙licitar  la  seva  inscripció  al  Registre Municipal  de  Participació  Ciutadana,  acreditant  la  seva 

vinculació. 

2. Les persones inscrites al Registre Municipal de Participació Ciutadana formen la ciutadania de Cervera a 

efectes del que disposa aquest reglament. 

3. Un reglament municipal, aprovat pel Ple de la Paeria, regularà el funcionament del Registre Municipal de 

Participació Ciutadana. 
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Article 27. El Registre d’Entitats Municipals (REM). 

1. Són entitats municipals  totes  les entitats sense ànim de  lucre, amb personalitat  jurídica pròpia  i seu o 

delegació permanent a Cervera, que tenen per objectiu estatutari els interessos generals de la ciutat o que 

representin interessos sectorials, i que estan inscrites al Registre d’Entitats Municipals. 

2. El Registre d’Entitats Municipals  té per objecte que  la Paeria  conegui el nombre d'entitats municipals 

existents  a  la  ciutat,  els  seus objectius  i  la  seva  representativitat,  amb  l’objecte d’afavorir  el  suport  i  el 

foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana. 

3. El registre té un caràcter públic i pot ser consultat per qualsevol persona interessada. Les dades referents 

al nom de  l’entitat, el domicili social, el telèfon,  l’adreça electrònica  i  l’àmbit temàtic figuraran en el web 

municipal. 

4. El Registre d’Entitats Municipals ha de permetre conèixer  la missió o  l’objectiu principal de  l’entitat per 

tal de fer una efectiva activitat classificadora. A aquest efectes, Registre d’Entitats Municipals tindrà, com a 

mínim,  els  següents  grups  de  classificació  d’entitats:  comercials,  culturals,  educatives,  empresarials  i 

professionals,  esportives,  de  gent  gran,  juvenils,  de  mares  i  pares  d’alumnes,  polítiques,  recreatives  i 

d’esplai, religioses, de salut, sindicals, socials, de solidaritat i de veïns.  

5. Un  reglament municipal, aprovat pel Ple de  la Paeria,  regularà el  funcionament del Registre d’Entitats 

Municipals. 

Article 28. El foment de l’associacionisme i el voluntariat. 

1.‐ La Paeria promou  l’associacionisme,  tot  respectant  la  llibertat  i  l’autonomia de  les entitats municipals 

envers els poders públics,  i facilitarà el desenvolupament de  les entitats municipals mitjançant programes 

de  suport  i  de millora  del  teixit  associatiu  i  col∙laboració,  quan  s’escaigui,  en  la  realització  d’iniciatives 

d’interès generals o en la cogestió d’equipaments i serveis públics.  

2.‐ La Paeria es compromet a facilitar suport econòmic, per via de subvencions o convenis, a les activitats i 

els programes d’actuació de les diferents entitats municipals d’acord amb les corresponents bases vigents, 

la normativa aplicable i la disponibilitat pressupostària. La Paeria informarà i publicarà les subvencions i els 

convenis de les entitats municipals. 

3.  La  Paeria  pot  concertar  o  subscriure  convenis  de  col∙laboració  amb  les  entitats municipals  per  a  la 

realització d'activitats d'utilitat o interès social o per promoure la consecució d'un fi públic.  

4. La Paeria oferirà un portal públic a Internet per a les entitats municipals, per tal de promoure la presència 

a la xarxa del moviment associatiu cerverí. 

5. Les entitats municipals, i la ciutadania en general, podran utilitzar els locals, els equipaments i els espais 

públics municipals per reunir‐se, sense més condicionants que els derivats de les característiques de l'espai, 

l'interès general i les ordenances municipals, com també del compliment dels requisits exigits quan es tracti 

de reunions en llocs de trànsit públic o manifestacions. 

L’ús  de  locals,  equipaments  i  espais  públics municipals  s’autoritzarà  prèvia  sol∙licitud  de  la  ciutadania  o 

entitat interessada. La Junta de Govern pot denegar motivadament l’ús, amb una antel∙lació mínima de dos 

dies a la celebració de la reunió. En cas contrari, la sol∙licitud d’entendrà accetada. 

L’ús es facilita en funció de les disponibilitats municipals i, en cas d'haver‐hi diverses peticions coetànies per 

al mateix lloc i/o data, es resoldran d'acord amb la prioritat en la presentació. 

6.  La  Paeria  desenvoluparà  accions  de  foment  i  suport  del  voluntariat,  com  a  servei  adreçat  a  aquelles 

persones que tenen interès a participar i aportar la seva feina i col∙laboració de forma altruista en benefici 

de la comunitat municipal.  

Article 29. El Registre de Grups d’Interès (RGI). 

1. La Paeria crearà el Registre de Grups d’Interès de Cervera, on s’hi han d’inscriure: 
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a) Les persones  i  les organitzacions que,  independentment de  llur  forma o estatut  jurídic, en  interès 

propi,  d’altres  persones  o  d’organitzacions  duen  a  terme  activitats  susceptibles  d’influir  en 

l’elaboració d’ordenances  o  reglaments municipals  o  en  l’elaboració  i  l’aplicació de  les  polítiques 

públiques locals. 

b) Les plataformes, xarxes o altres formes d’activitat col∙lectiva que, tot i no tenir personalitat jurídica, 

constitueixen de facto una font d’influència organitzada i duen a terme activitats incloses en l’àmbit 

d’aplicació del Registre. 

2.  L’àmbit  d’aplicació  del  Registre  inclou  totes  les  activitats  dutes  a  terme  amb  la  finalitat  d’influir 

directament  o  indirectament  en  els  processos  d’elaboració  o  aplicació  de  les  polítiques  i  la  presa  de 

decisions, amb  independència del canal o mitjà utilitzat,  incloent‐hi els contactes amb autoritats  i càrrecs 

públics,  diputats,  funcionaris  i  personal  al  servei  de  les  institucions,  i  també  les  contribucions  i  la 

participació voluntàries en consultes oficials sobre propostes, normatives, actes jurídics o altres consultes. 

3. El Registre de Grups d’Interès és públic i consultable segons la normativa aplicable de transparència. 

4. La inscripció al Registre de Grups d’Interès dóna dret a: 

a) Presentar‐se davant dels  càrrecs,  autoritats  i  empleats públics,  com  a  grup d’interès  inscrit  en  el 

Registre. 

b) Formar part de  les  llistes de distribució per  rebre alertes automàtiques sobre  tramitacions, actes  i 

consultes públiques respecte de  les activitats o  les  iniciatives de  l’Administració de  la Generalitat  i 

del  seu  sector públic,  relatius a  les matèries d’interès del declarant que  s’hagin  fet constar en  les 

declaracions responsables o en les modificacions posteriors. 

c) Fer constar  la seva contribució en  les consultes públiques en qualitat de grups d’interès  inscrits al 
Registre. 

5. El funcionament del Registre de Grups d’Interès de Cervera segueix el determinat pel Títol  IV de  la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i, subsidiàriment, 

pel Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre el Registre de grups d'interès de l'Administració de la Generalitat 

i del seu sector públic, o normativa posterior que els substitueixi o complementi. 

6. Un  reglament municipal, aprovat pel Ple de  la Paeria,  regularà el  funcionament del Registre de Grups 

d’interès. 

Article 30. L’enquesta. 

1.  L’enquesta  és  el  procés  de  participació  ciutadana  que  utilitza  tècniques  demoscòpiques  per  conèixer 

l’opinió o les preferències de la ciutadania amb relació a una qüestió o qüestions determinades.  

2. Els resultats de l’enquesta són públics. 

3. L’enquesta pot tenir com a referència el conjunt de  la ciutadana o col∙lectius concrets, en  funció de  la 

finalitat per a la què es recull l’opinió ciutadana o de la naturalesa de la qüestió formulada.  

4. L’enquesta es pot realitzar per  inciativa  institucional, per  iniciativa del Consell de Ciutat o per  iniciativa 

ciutadana, en aquest darrer cas serà d’acord amb l’establert a l’articles 10 d’aquest reglament. 

5.  La  Junta de Govern ha d’efectuar una enquesta, a  la meitat de  la  legislatura,  sobre  l’impacte entre  la 

ciutadania  de  les  actuacions municipals  realitzades  durant  la  primera meitat  de  la  legislatura  i  allò  que 

consideren que es prioritari per la segona meitat de la legislatura. 

4.  Les  enquestes  no  tenen  caràcter  vinculant.  Tanmateix,  les  decisions  que  hi  tinguin  relació  hi  hauran 

d’estar vinculades  i no podran contradir significativament el resultat de  l’enquesta. En cas contrari caldrà 

motivar la causa de la contradicció.  

Article 31.‐ El procés participatiu. 

1.  El  procés  participatiu  és  un mecanisme  per  implicar  la  ciutadania  i  les  entitats  en  la  definició  de  les 

polítiques municipals d’especial trascendència. 



17 
 

2. El procés participatiu contempla les fases següents: 

a) Fase d'informació, mitjançant  la qual es  tracta de difondre al conjunt de  la ciutadania afectada  la 

matèria o el projecte sobre el qual es vol demanar la participació, amb l'ús dels mitjans adients.  

b) Fase  de  debat  ciutadà, mitjançant  la  qual,  i  emprant  les metodologies  adequades,  es  promou  el 

diagnòstic, el debat i, especialment, la generació de propostes de la ciutadania.  

c) Fase de  retorn, mitjançant  la qual es  trasllada als  i  les participants  i al conjunt de  la ciutadania el 

resultat del procés.  

3. El procés participatiu s’impulsa per mitjà de  la  iniciativa ciutadana, regulada als articles 9  i 10 d’aquest 

reglament. També el pot promoure el Consell de Ciutat.  

4.  La  Junta  de  Govern  o  una  quarta  part  dels  regidors  del  consistori  poden  promoure  processos 

participatius, com a iniciativa institucional. 

5. La Junta de Govern l’impulsarà de forma preceptiva processos per tramitar: 

 Projectes urbanístics, i d’altres tipus, de gran abast o d’especial transcendència. 

 Plans temàtics o sectorials que afectin al conjunt de la ciutadania. 

 Ordenances i reglaments municipals. 

 El destí d’una part del pressupost municipal d’inversions i activitats.  

6.  En  cap  cas,  els  processos  participatius  aniran  en  detriment  de  les  facultats  decisories  dels  òrgans 

representatius de  la Paeria. Tanmateix,  la decisió d’aquest ha d’estar vinculada al resultat del procès  i no 

podrà contradir‐lo significativament. En cas contrari caldrà motivar la causa de la contradicció.  

7. Per cada procés participatiu es constituirà una Comissió de Seguiment que tindrà funcions de coordinació 

i impuls. La Comissió estarà formada per 3 ciutadans o ciutadanes elegits a l’inici de la fase de debat, entre 

les persones que hagin manifestat voluntat de participar en el procès.  

8.  Un  reglament  municipal,  aprovat  pel  Ple  de  la  Paeria,  regularà  el  funcionament  dels  processos 

participatius. 

Article 32.‐ El pressupost participatiu. 

1.  La  Junta  de  Govern  impulsarà,  abans  del  30  de  setembre,  la  realització  d'un  proces  participatiu  pel 

pressupost  de  l'any  seguent,  per  determinar  activitats  (capítol  II  de  despesa)  i  inversions  (capítol  VI  de 

despesa) municipals. 

2. El Decret de convocatòria del procés participatiu indicarà la quantitat de despesa disponible per distribuir 

mitjançant el procés. 

3.  En  el  Ple  on  s'aproven  els  pressupostos  tindrà  dret  a  intervenir‐hi  oralment  un  representant  de  la 

Comissió de Seguiment del procés. 

Article 33. La intervenció en els plens municipals.  

1. La ciutadania i les entitats municipals poden intervenir en les sessions ordinàries del Ple municipal. 

2. Les intervencions poden ser de tres tipus: 

a) Proposta d’assumptes per incloure en l’ordre del dia. 

b) Intervenció oral en punts de l’ordre del dia. 
c) Precs i preguntes.  

3. Proposta d’assumptes per incloure en l’ordre del dia. 

La proposta d’inclusió d’assumptes en l’ordre del dia del Ple municipal la pot sol∙licitar un mínim del 5% de 

les entitats municipals, que han d’acreditar la voluntat, per mitjà de certificat de l’acord de l’assemblea en 

què  es  decidí;  o  qualsevol  ciutadà  o  ciutadana  amb  el  suport  d’un mínim  del  10%  de  signatures  de  la 

ciutadania. 
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Acomplerts aquests requisits, la Junta de Govern resoldrà la sol∙licitud motivadament en un termini màxim 

de quinze dies. Si la resolució és favorable a la sol∙licitud, l’assumpte s’inclourà en l’ordre del dia del següent 

Ple ordinari que es convoqui. 

També poden proposar assumptes per incloure en l’ordre del dia el Consell de Ciutat i el Consell dels Pobles 

Agregats, en els àmbits de la seva competència. 

4. Intervenció oral en punts de l’ordre del dia. 

Per intervenir oralment en el Ple ordinari caldrà que el ciutadà o ciutadana interessat o el representant de 

l’entitat  interessada presenti  sol∙licitud per  escrit  a  l’Oficina d’Atenció Ciutadana, de  forma presencial o 

telemàtica, com a mínim amb una antelació de cinc dies hàbils abans que tingui lloc la sessió ordinària del 

Ple municipal,  acreditant  l’interès  o  afectació  amb  contingut  del  punt  de  l’ordre  del  dia  en  el  qual  vol 

intervenir. 

El/la Paer/a  en Cap pot denegar  la  intervenció  si no  s’acredita  l’interès o  l’afectació  i ho  comunicarà  al 

sol∙licitant,  com  a mínim,  dos  dies  abans  de  la  sessió  plenària.  En  cas  contrari,  la  sol∙licitud  s’entendrà 

acceptada. 

La intervenció tindrà una durada màxima de cinc minuts i es farà desprès de la lectura del punt de l’ordre 

del dia  i abans del debat  i de  la votació. Podrà ser contestada pel/per  la Paer/a en Cap, amb rèplica de  la 

persona  interessada  i dúplica del/de  la Paer/a en Cap.  La  contesta,  rèplica  i dúplica  tindràn una durada 

màxima de 2 minuts cadascuna. 

En els  casos de punts de  l’ordre del dia  inclosos a proposta de persona o entitat  interessada  (apartat 3 

d’aquest article), o per  iniciativa ciutadana (articles 9  i 10 d’aquest reglament), el dret d’intervenció en  la 

sessió plenària, sigui quin sigui el seu caràcter, és inherent i no hi haurà limitació temporal en la intervenció.  

En els casos de punts de l’ordre del dia del Ple, sigui quin sigui el seu caràcter, que tractin matèries que han 

estat  objecte  de  processos  participatius  (article  31  d’aquest  reglament),  podrà  intervenir  oralment  una 

persona delegada per la Comissió de Seguiment del procés, sense limitació temporal en la intervenció. 

5. Precs i preguntes. 

En el punt de Precs i Preguntes dels Plens ordinaris, un cop hagin intervingut tots els grups municipals i hagi 

respost el Govern de  la Paeria, s’obrirà un torn de paraula en el qual  les persones presents com a públic 

poden efectuar comentaris o preguntes sobre aspectes  tractats en  la sessió. Cada  intervenció  tindrà una 

durada màxima de 3 minuts i es concedirà una possibilitat de rèplica, en cas de resposta del/de la Paer/a en 

Cap o del/de la paer/a, de 2 minuts de durada màxima.  

El/la Paer/a en Cap modera aquest torn de paraula. 

Aquestes intervencions es recolliran succintament en l’acta del Ple. 
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TÍTOL III.‐ ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 

Article 34.‐ Els consells municipals de participació. 

1. Són instruments de democràcia participativa. El seu objecte és estimular i canalitzar la participació de la 

ciutadania i les entitats municipals en els assumptes de la ciutat, fent possible la seva coresponsabilitat en el 

govern de la Paeria de Cervera.  

2.  Tenen  caràcter  consultiu,  d’informe  i  de  formulació  de  propostes  o  suggeriments.  En  cap  cas,  les 

decisions  dels  consells  de  participació  aniran  en  detriment  de  les  facultats  decisories  dels  òrgans 

representatius de  la Paeria. Tanmateix,  la decisió d’aquests ha d’estar vinculada al sentit dels acords dels 

consells municipals de participació; en cas contrari, la resolució de l’òrgan representatiu haurà de justificar 

el motiu de la no vinculació. 

3. Els consells de participació de la Paeria de Cervera són: 

a) El Consell de Ciutat.  
b) El Consell dels Pobles Agregats. 
c) Els Consells Municipals sectorials. 

4. Les sessions dels òrgans dels consells de participació són públiques. 

5. El mandat dels consells de participació coincidirà amb el mandat de la corporació municipal i, per tant, es 

renovaran quan s’iniciï el mandat corporatiu. Les persones membres dels consells cessaran automàticament 

per finalització de mandat en la data de celebració del ple constitutiu de la Paeria. 

6.  En  cada  legislatura,  els  diferents  consells  de  participació  es  constituiran  durant  els  sis  mesos 

immediatament posteriors a la celebració del Ple municipal de constitució del nou consistori. 

Capítol 1.‐ El Consell de Ciutat 

Article 35. El Consell de Ciutat. 

1.  El  Consell  de  Ciutat  és  el màxim  òrgan  de  participació  i  consulta,  en  el  qual  els  representants  de  la 

ciutadania  i  les entitats municipals debaten amb els responsables polítics  i els tècnics municipals  les  línies 

d’actuació estratègiques per la ciutat. 

2. Els objectius del Consell de Ciutat són:  

a) Assessorar la Paeria en les definicions de les grans línies de la política i els grans projectes de ciutat.  
b) Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes estratègics que hagi encarregat la 

Paeria.  

c) Impulsar l'activació de qualsevol dels mecanismes de participació previstos en el present reglament.  

d) Estudiar,  debatre  i  informar  les  propostes  que  li  plantegin  el  Consell  dels  Pobles  Agregats  o  els 

Consells Municipals Sectorials.  

e) Altres  temes  que  li  siguin  encomanats  per  la  Junta  de Govern,  el  Ple  de  la  Paeria  o  la  iniciativa 

ciutadana. 

3.  Les  funcions  principals  del  Consell  són  debatre  els  plans  d’actuació  generals,  canalitzar  queixes  i 

suggeriments,  emetre  informes,  promoure  estudis  i  fer  propostes  en  matèria  de  desenvolupament 

econòmic, local, de planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans.  

4. El Consell de Ciutat es regeix subsidiàriament pel que determinen els articles 61 i 63 del Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de  la Llei municipal  i de règim  local de Catalunya, o 

normativa posterior que els substitueixi o complementi. 

5.  Un  reglament municipal,  elaborat  per  la  Comissió  Permanent,  aprovat  pel  Plenari  i  ratificat  pel  Ple 

Municipal, regularà el  funcionament del Consell de Ciutat. Aquest reglament s’adaptarà al que disposa el 

present capítol. 
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Article 36. La composició del Consell de Ciutat. 

Formen part del Consell de Ciutat tota la ciutadania de Cervera. També en formarà part la Secretaria de la 

Paeria en cas que no sigui ciutadà o ciutadana de Cervera, en aquest cas tindrà veu però no vot. 

Article 37. L’organització del Consell de Ciutat. 

1. Els òrgans del Consell de ciutat són: 

a) La Presidència.  
b) La Vicepresidència.  
c) La Secretaria. 
d) El Plenari.  
e) La Comissió Permanent.  

f) Els Grups de Treball.  

Article 38.‐ La Presidència del Consell de Ciutat. 

1. El Consell de Ciutat serà presidit pel/per la Paer/a en Cap. En cas d’absència els substituirà la persona que 

ocupa la Vicepresidència. 

2. Són competències de la Presidència del Consell:  

a) Convocar i fixar l'ordre del dia de les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent. 

b) Presidir, suspendre i aixecar les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent, moderar els debats i 

dirimir els empats amb vot de qualitat, a l'efecte de facilitar els acords.  

c) Vetllar per l'execució dels acords que es prenguin.  
d) Autoritzar, a iniciativa pròpia o d’una quarta part dels membres del consell, l'assistència al Plenari, a 

la Comissió Permanent  i als Grups de Treball, amb veu però sense vot, de persones de reconeguda 

vàlua o coneixements específics, quan el tractament d'un tema concret ho faci aconsellable.  

e) Trametre els informes i propostes del Consell a la resta dels òrgans municipals.  

f) Qualsevol altra  funció de naturalesa anàloga que hi atribueixi el Ple de  la Corporació per acord o 

norma municipal de caràcter general. 

Article 39.‐ La Vicepresidència del Consell de Ciutat. 

1. En cada  legislatura s’escollirà  la Vicepresidència, en  la primera sessió del Consell. La Vicepresidència no 

pot recaure en un/a paer/a de la Paeria. 

2. La Vicepresidència exercirà les funcions de la Presidència en cas d’absència d’aquesta. 

Article 40.‐ La Secretaria del Consell de Ciutat. 

1. La Secretaria del Consell correspondrà a la de la Paeria o a la persona tècnica municipal en qui delegui. La 

seva funció és aixecar acta de les reunions del Plenari i de la Comissió Permanent. 

2. Són funcions de la Secretaria:  

a) Assistir amb veu però sense vot a totes les reunions del Plenari i de la Comissió Permanent. 

b) Trametre  amb  prou  temps  les  convocatòries  de  les  sessions  del  Plenari  i  de  la  Comissió  i  la 

documentació pertinent sobre els temes a tractar si n'hi ha, per ordre de la Presidència.  

c) Custodiar la documentació del Consell.  

d) Preparar el despatx dels assumptes, redactar les actes de les sessions del Plenari i de la Comissió, els 

informes i documents que es desprenguin del funcionament del Consell.  

e) Traslladar els acords als  seus destinataris, en els  terminis  i  formes establertes per  la  legislació de 

procediment administratiu comú.  

f) Qualsevol altra  funció de naturalesa anàloga que hi atribueixi el Ple de  la Corporació per acord o 

norma municipal de caràcter general. 
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Article 41.‐ El Plenari del Consell de Ciutat. 

1. El Plenari del Consell està  format per  tots els seus membres  i és  l’òrgan de decisió. Els seus acords es 

prendran per majoria simple de vots emesos, i en cas d’empat la presidència decidirà per vot de qualitat. 

2. Són funcions del Plenari:  

a) Definir el pla de treball del Consell. 
b) Formular propostes a la Paeria sobre els assumptes de la ciutat. 

c) Formular  propostes  i  suggeriments  en  relació  amb  el  funcionament  dels  serveis  i  els  organismes 

públics municipals.  

d) Decidir, a proposta de la Comissió Permanent, la creació, la composició i els objectius i les finalitats 

dels grups de treball del Consell.  

e) Promoure audiències públiques, definides a l’article 24 d’aquest reglament. 

f) Promoure la realització d’enquestes, definides a l’article 30 d’aquest reglament. 

g) Promoure processos participatius, definits a l’article 31 d’aquest reglament.  

h) Promoure la inclusió de punts en l’ordre del dia dels Plens municipals, segons l’article 33.3 d’aquest 

reglament. 

i) Proposar al Ple de la Paeria el/la Síndic/a Municipal de Greuges, institució regulada als articles del 16 

al 18 d’aquest reglament. 

j) Aprovar els informes elaborats per la Comissió Permanent. 

k) Aprovar  l’informe  anual de  les  actuacions  realitzades durant  l’any  anterior que  inclourà proposta 

d’iniciatives per millorar‐les. L’informe aprovat es trametrà al Ple de la Paeria. 

l) Aprovar  la  proposta  de  reglament  de  funcionament  de  les  sessions  del  Consell  de  Ciutat  i  les 

propostes de les seves modificacions. 

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li atribueixi el Ple de la Paeria en qualsevol acord o 
norma municipal de caràcter general.  

3. Les funcions e), f), g) i h) poden ser delegades pel Plenari a la Comissió Permanent. 

4. El Plenari del Consell de Ciutat es  reunirà un cop  l’any, en sessió ordinària,  i  tantes vegades com sigui 

convocat per la Presidència o per un 10% dels membres del Consell, en sessió extraordinària.  

Article 42.‐ La Comissió Permanent del Consell de Ciutat. 

1. La Comissió Permanent del Consell de Ciutat està formada pels membres següents del Consell: 

 El/la Paer/a en Cap, que presidirà i moderarà les reunions de la Comissió. En cas d’absència delegarà 

la Presidència en un/a paer/a membre de la Comissió. 

 Un/a paer/a de cada Grup Municipal. 

 Un  representant  del  Consell  dels  Pobles  Agregats  i  tres  representants  dels  Consells Municipals 

Sectorials,  escolits  per  aquests, mitjançant  el  procediment  que  es  determini  en  el  reglament  del 

Consell de Ciutat. 

 Cinc  persones  en  representació  de  les  entitats municipals,  escollides  per  aquestes, mitjançant  el 

procediment que es determini en el reglament del Consell de Ciutat. 

 Cinc persones escollides per la ciutadania de Cervera, mitjançant el procediment que es determini en 

el reglament del Consell de Ciutat. 

 La Secretaria de la Paeria, amb veu però sense vot si no és ciutadà de Cervera. 

2.  Els membres  de  la  Comissió  Permanent  seran  nomenats  per Decret  d’Alcaldia.  En  el  cas  dels/de  les 

paers/es, ho seran a proposta de cada Grup Municipal. 

3. En  les sessions de  la Comissió Permanent podran participar, amb veu  i sense vot,  tècnics municipals o 

d’altres administracions, experts  i membres d'altres consells de participació, convocats per  la Presidència, 

quan ho requereixin els temes a tractar.  

4. Són funcions de la Comissió Permanent del Consell de Ciutat: 
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a) Proposar convocatòria i ordre del dia de les sessions del Consell de Ciutat. 
b) Preparar les sessions del Consell de Ciutat. 
c) Demanar  informació  i  documentació  sobre  qualsevol  matèria  o  intervenció  que  afecti  el  camp 

d'actuació del Consell de Ciutat. 

d) Elaborar els informes que li siguin demanats per la Junta de Govern, pel Ple de la Paeria, per un 5% 

dels membres del Consell de Ciutat o pel Consell dels Pobles Agregats o pels Consells Municipals 

Sectorials, en aquest casos han de ser sobre matèries del seu àmbit. 

e) Vetllar i fer el seguiment del compliment del Pla de Govern Municipal.  

f) Proposar  al  Plenari  la  promoció  d’audiències  públiques,  de  realització  d’enquestes,  de  processos 

participatius i d’inclusió de punts en l’ordre del dia dels Plens municipals. 

g) Proposar  al  Plenari  la  creació  de  grups  de  treball,  la  seva  composició,  la  seva  finalitat  i  els  seus 

objectius concrets. 

h) Fer el seguiment del treball quotidià dels grups de treball.  

i) Elaborar un informe anual de les actuacions realitzades durant l’any anterior que inclourà proposta 

d’iniciatives  per millorar‐les.  L’informe  aprovat  es  trametrà  al  Plenari  del  Consell  per  a  la  seva 

aprovació. 

j) Elaborar la proposta de reglament de funcionament de les sessions del Consell de Ciutat i proposar, 

quan s’escaigui, les seves modificacions, i elevar‐les al Plenari per a la seva aprovació. 

k) Qualsevol altra  funció de naturalesa anàloga que  li atribueixi el Ple de  la Corporació en qualsevol 
acord o norma municipal de caràcter general.  

5.  La  Comissió  Permanent  es  reunirà  dos  cops  l’any,  en  sessió  ordinària,  i  tantes  vegades  com  sigui 

convocada per la Presidència o per un terç dels membres de la Comissió, en sessió extraordinària.  

Article 43.‐ Els grups de treball del Consell de Ciutat. 

1. El Plenari podrà, a proposta de la Comissió Permanent, crear grups de treball específics amb la funció de 

fer anàlisis, recerques  i propostes en temes determinats,  i fer el seguiment de projectes o actuacions que 

s'estiguin  duent  a  terme  en  el municipi,  amb  la  finalitat  d'enriquir  els  debats  del  consell.  El  Plenari,  a 

proposta de la Comissió Permanent, en determinarà la composició, la finalitat i els objectius concrets.  

Capítol 2.‐ El Consell dels Pobles Agregats 

Article 44. El Consell dels Pobles Agregats. 

1. El Consell dels Pobles Agregats és un òrgan de participació, deliberatiu i propositiu, dels pobles agregats 

del terme municipal. Per mitjà d’aquest Consell,  la Paeria s’assessora  i rep propostes de  la ciutadania  i de 

les entitats municipals amb seu social als pobles agregats. 

2. El Consell dels Pobles Agregats abasta els nuclis de la Cardosa, Castellnou d’Oluges, Malgrat, Prenyanosa i 

Vergòs. 

3. Els objectius fonamentals del Consell dels Pobles Agregats són: 

a) Estudiar i avaluar les necessitats dels pobles i dels seus habitants i fer propostes per a la millora de 

les condicions de vida. 

b) Promoure la màxima participació de la ciutadania i de les entitats municipals en les activitats que s'hi 

desenvolupin. 

c) Vetllar pel bon funcionament dels serveis i equipaments municipals en els pobles. 

4.  El  Consell  dels  Pobles Agregats  es  regeix  subsidiàriament  pel que determinen  els  articles  61  i  63 del 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, o normativa posterior que els substitueixi o complementi. 

5. Un reglament, elaborat pel propi Consell i aprovat pel Ple municipal, en regularà el funcionament. Aquest 

reglament s’adaptarà al que disposa el present capítol. 
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Article 45. La composició del Consell dels Pobles Agregats. 

1. Formen part del Consell dels Pobles Agregats: 

 El/la Paer/a en Cap. 

 Un/a paer/a de cada Grup Municipal. 

 Tots els ciutadans i ciutadanes dels pobles agregats 

 La Secretaria de la Paeria o persona tècnic municipal en qui delegui, amb veu però sense vot.  

2. Els membres del Consell dels Pobles Agregats seran nomenats per Decret d’Alcaldia. En el cas dels/de les 

paers/es, ho seran a proposta de cada Grup Municipal. 

3.  En  les  sessions  dels  òrgans  del  Consell  dels  Pobles Agregats  podran  participar,  amb  veu  i  sense  vot, 

tècnics municipals o d’altres administracions, experts i membres d'altres consells de participació, convocats 

per la Presidència, quan ho requereixin els temes a tractar.  

Article 46. L’organització del Consell dels Pobles Agregats. 

1. Els òrgans del Consell dels Pobles Agregats són: 

a) La Presidència.  
b) La Vicepresidència.  
c) La Secretaria. 
d) El Plenari.  
e) Els Grups de Treball.  

Article 47. La Presidència, la Vicepresidència i la Secretaria del Consell dels Pobles Agregats. 

Per  aquests  òrgans  són  aplicables  les  disposicions  previstes  als  articles  38,  39  i  40  d’aquest  reglament, 

adaptats a les característiques del Consell dels Pobles Agregats. 

Article 48. El Plenari del Consell dels Pobles Agregats. 

1. El Plenari del Consell dels Pobles Agregats està format per tots els seus membres i és l’òrgan de decisió. 

Els seus acords es prendran per majoria simple de vots emesos, i en cas d’empat la presidència decidirà per 

vot de qualitat. 

2. Són funcions del Plenari del Consell dels Pobles Agregats:  

a) Definir el Pla de treball del Consell. 
b) A iniciativa pròpia o de la Paeria, informar sobre les propostes municipals que afectin alguns o tots el 

pobles. 

c) Formular propostes per a resoldre els problemes que afecten els pobles. 

d) Demanar i rebre informació sobre temes del seu interès. 

e) Proposar el destí d’una part del pressupost municipal que es destini a despeses dels pobles , seguint 

l’establert a l’article 32 d’aquest reglament. 

f) Proposar assumptes per  incloure en  l’ordre del dia dels Plens, relacionats amb els pobles agregats, 

segons l’article 33.3 d’aquest reglament. 

g) Emetre  i  formular  propostes  i  suggeriments  en  relació  amb  el  funcionament  dels  serveis,  els 

organismes públics municipals i les necessitats dels pobles. 

h) Supervisar el funcionament dels equipaments públics dels pobles. 

i) Decidir la creació, la composició i els objectius i les finalitats dels grups de treball del Consell.  

j) Facilitar mecanismes de participació i consulta de la ciutadania i les entitats municipals dels pobles. 

k) Designar el seu representant a la Comissió Permanent del Consell de Ciutat. 

l) Elaborar  i aprovar  l’informe anual de  les actuacions realitzades durant  l’any anterior en els pobles, 

que inclourà proposta d’iniciatives per millorar‐les. L’informe aprovat es trametrà al Ple de la Paeria 

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li atribueixi el Ple de la Paeria en qualsevol acord o 
norma municipal de caràcter general.  
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3. El Plenari del Consell dels Pobles Agregats es reunirà dos cops l’any, en sessió ordinària, i tantes vegades 

com sigui convocat per la Presidència o per un terç dels membres del Consell, en sessió extraordinària.  

Article 49.‐ Els grups de treball del Consell dels Pobles Agregats. 

El  Plenari  del  Consell  dels  Poble  Agregats  podrà  crear  grups  de  treball  específics  amb  la  funció  de  fer 

anàlisis,  recerques  i  propostes  en  temes  determinats,  i  fer  el  seguiment  de  projectes  o  actuacions  que 

s'estiguin  duent  a  terme  en  els  pobles,  amb  la  finalitat  d'enriquir  els  debats  del  consell.  El  Plenari  en 

determinarà la composició, la finalitat i els objectius concrets.  

Capítol 3.‐ Els consells municipals sectorials 

Article 50. Els consells municipals sectorials. 

1.  Els  consells municipals  sectorials  són òrgans de participació que  canalitzen  les  iniciatives  i  inquietuds 

ciutadanes en temes concrets d’interès per a la ciutat com l’educació, la cultura, l’esport, el medi ambient, 

la joventut, les dones, la gent gran, les persones amb disminució, la cooperació o la solidaritat, el comerç, 

l’activitat econòmica, el treball i l’ocupació, la salut, les festes, entre altres. 

2. Els objectius dels consells municipals sectorials són 

a) Assessorar la Paeria en les definicions de les línies de política sectorials.  
a) Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre temes sectorials que hagi encarregat la 

Paeria.  

b) Estudiar, debatre i informar les propostes que els hi plantegin el Ple de la Paeria, el Consell de Ciutat 

o el Consell dels Pobles Agregats. 

c) Altres  temes  que  li  siguin  encomanats  per  la  Junta  de Govern,  el  Ple  de  la  Paeria  o  la  iniciativa 

ciutadana. 

3. Els consells municipals sectorials es crearan per mitjà de  l’aprovació per majoria absoluta del Ple de  la 

Paeria d’un reglament de creació, que en definirà el seu àmbit sectorial d’actuació  i el seu funcionament. 

Aquest reglament s’adaptarà al que disposa el present capítol. 

4. Els consells municipals sectorials es regeixen subsidiàriament pel que determinen els articles 62 i 63 del 

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, o normativa posterior que els substitueixi o complementi. 

Article 51. La composició dels consells municipals sectorials. 

1. Formen part de cada consell municipal sectorial: 

 El/la Paer/a en Cap o paer/a en qui delegui. 

 Un/a paer/a de cada Grup Municipal. 

 Un  representant de cada entitat  inscrita al Registre d’Entitats Municipals,  l’activitat principal de  la 

qual  estigui  inclosa  en  el  sector  del  Consell  i  que manifesti,  per  acord  de  la  seva  assemblea,  la 

voluntat de formar‐ne part. 

2. Els membres dels  consells municipals  sectorials  seran nomenats per Decret d’Alcaldia a proposta dels 

grups municipals, en el cas de paers/es, i de les entitats municipals. 

3. Podran participar en els consells municipals sectorials, amb veu i sense vot, tècnics municipals o d'altres 

administracions, experts i membres d'altres consells de participació, convocats per la Presidència. 

Article 52. L’organització dels consells municipals sectorials. 

1. Els òrgans dels consells municipals sectorials són: 

a) La Presidència.  
b) La Secretaria. 
c) El Plenari.  
d) Els grups de treball.  
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Article 53.‐ La Presidència i la Secretaria dels consells municipals sectorials. 

1. Els consells municipals sectorials seran presidits pel/per la Paer/a en Cap o paer/a en qui hagi delegat la 

pertinença al consell. En cas d’absència presidirà les sessions del consell el/la paer/a de la Paeria present de 

més edat. 

2. El/la paer/a de la Paeria, membre del consell, de menys edat exercirà les funcions de Secretaria. 

3.  Per  aquests  òrgans  són  aplicables  les  disposicions  previstes  als  articles  38  i  40  d’aquest  reglament, 

adaptats a les característiques dels consells municipals sectorials. 

Article 54.‐ El Plenari dels consells municipals sectorials. 

1. El Plenari dels consells municipals sectorials està format per tots els seus membres i és l’òrgan de decisió. 

Els seus acords es prendran per majoria simple de vots emesos, i en cas d’empat la presidència decidirà per 

vot de qualitat. 

2. Són funcions del Plenari:  

a) Definir el Pla de Treball del propi consell. 
b) A iniciativa pròpia o de la Paeria informar sobre les propostes municipals que afectin el sector de què 

es tracti i dels projectes d’interès global de ciutat. 

c) Formular propostes per a resoldre els problemes afecten el sector. 

d) Fer propostes de noves actuacions a la Paeria en el sector. 
e) Demanar i rebre informació sobre temes del seu interès. 

f) Proposar la realització d’audiència pública. 

g) Emetre  i  formular  propostes  i  suggeriments  en  relació  amb  el  funcionament  dels  serveis,  els 

organismes públics municipals i les necessitats de la ciutat, respecte al sector de què es tracti. 

h) Supervisar el funcionament dels equipaments i serveis públics amb referència al sector. 

i) Crear grups de treball per fer seguiment i consulta dels temes de competència i interès per al sector. 

j) Fer propostes per a l'elaboració de les polítiques relacionades amb el sector. 

k) Facilitar mecanismes de participació i consulta als ciutadans i ciutadanes amb referència al sector.  

l) Designar el seu representant en el Consell de Ciutat. 

m) Elaborar  i aprovar  l’informe anual de  les actuacions  realitzades durant  l’any anterior que  inclourà 

proposta d’iniciatives per millorar‐les. L’informe aprovat es trametrà al Consell de Ciutat i al Ple de la 

Paeria. 

n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li atribueixi el Ple de la Paeria en qualsevol acord o 
norma municipal de caràcter general.  

3.  El  Plenari  dels  consells municipals  sectorials  es  reunirà  dos  cops  l’any,  en  sessió  ordinària,  i  tantes 

vegades  com  sigui  convocat  per  la  Presidència  o  per  un  terç  dels  membres  del  consell,  en  sessió 

extraordinària.  

Article 55.‐ Els grups de treball dels consells municipals sectorials. 

El Plenari dels  consells municipals  cectorials podrà  crear grups de  treball específics amb  la  funció de  fer 

anàlisis,  recerques  i  propostes  en  temes  determinats,  i  fer  el  seguiment  de  projectes  o  actuacions  que 

s'estiguin  duent  a  terme  en  el municipi  que  afectin  el  sector,  amb  la  finalitat  d'enriquir  els  debats  del 

consell. El Plenari en determinarà la composició, la finalitat i els objectius concrets.  
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Mentre no s’adaptin al que es disposa en aquest reglament respecte als consells municipals sectorials, resta 

vigent la normativa següent: 

 Reglament del Consell Municipal del Medi Ambient de Cervera (BOP de 19 de juny de 1999). 

 Reglament Municipal del Consell Assessor de l’Aquelarre de Cervera (BOP de 9 d’octubre de 2014). 

L’esmentada adaptació es farà en el termini màxim de dotze mesos. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Es derogen totes les disposicions reglamentàries vigents que contradiguin o siguin incompatibles al disposat 

en el present reglament. En concret: 

 Els articles del 97 al 101 i el segon paràgraf de l’article 107 del Reglament Orgànic Municipal de la 

Paeria de Cervera (BOP de 6 de febrer de 1992). 

 El Reglament de Participació Ciutadana (BOP de 2 de març de 1995). 

DISPOSICIÓ FINAL 

1. En el termini de sis mesos, des de la vigència del present reglament, la Paeria haurà d’editar la Guia de 

Participació  Ciutadana,  establerta  als  articles  14.2  i  23.3,  i  la  Guia  de  Tràmits Municipals,  establerta  a 

l’article 23.3. 

2.  En  el  termini  de  sis mesos,  des  de  la  vigència  del  present  reglament,  hauran  d’iniciar‐se  processos 

participatius per elaborar els següents reglaments: 

 Reglament del/de la Síndic/a Municipal de Greuges, establert a l’article 18. 

 Reglament del Registre Municipal de Participació Ciutadana, establert a l’article 26. 

 Reglament del Registre d’Entitats Municipals, establert a l’article 27. 

 Reglament del Registre de Grups d’Interès, establert a l’article 29. 

 Reglament dels processos participatius, definits a l’article 31.  

Aquest reglaments hauran de presentar‐se per la seva aprovació al Ple de la Paeria en un termini de dotze 

mesos, des de la vigència del present reglament. 

4. En el termini de dotze mesos, des de la vigència del present reglament, la Paeria farà totes les gestions 

necessàries per implantar l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

5. En el termini de sis mesos, des de  la vigència del present reglament, haurà de tramitar‐se per a  la seva 

aprovació els Reglaments del Consell de Ciutat i del Consell dels Pobles Agregats. 

6.  En  el  termini  de  dotze mesos,  es  tramitaran  els  reglaments  de  creació  i  funcionament  dels  consells 

municipals sectorials en els àmbits en què existeixi en l’actualitat una taula/consell/grup de treball. 


