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Data: 08 de gener de 2019 
 

Sessió de retorn a la ciutadania del procés 
d’elaboració del nou Reglament de 
Participació Ciutadana 
 

• La sessió tindrà lloc el dijous 10 de gener, a les 18.30 h a l’Hotel 
d’Entitats (C. de Blas Infante, 7). 

• A la trobada, a la qual assistiran l'alcalde, José A. Montero i la 
regidoria de Participació Ciutadana, Mar Garcia, els tècnics explicaran 
els resultats del procés participatiu. 

 

Les feines d'elaboració del nou Reglament de Participació Ciutadana arriben a la 
seva fi amb el retorn al veïnat. A la sessió del proper dijous, dia 10, s’explicaran 
els resultats del procés i es coneixeran les aportacions que podran ser 
incorporades al nou document.  

El Reglament de Participació Ciutadana defineix quines són les regles, en quins 
moments  i a través de quins mecanismes i formats es propicia que la ciutadania 
intervingui de manera activa en les polítiques públiques municipals. 

A final de 2017 es va iniciar les primeres actuacions per renovar el reglament 
actual, vigent des de l’any 2002. Els treballs van començar amb l'elaboració 
d'una diagnosi inicial de situació, a través de trobades amb personal tècnic de 
l’Ajuntament, amb el teixit associatiu i amb regidors i regidores del govern i de 
l’oposició. El següent pas que es va fer va ser l’organització de tallers 
participatius destinats al veïnat. 

Després de la sessió de retorn a la ciutadania, es revisaran les possibles 
esmenes a l’esborrany i al febrer, es presentarà el document definitiu a 
l’aprovació del ple. 

 

N
O

TA
 D

E 
PR

EM
SA

 


	Sessió de retorn a la ciutadania del procés d’elaboració del nou Reglament de Participació Ciutadana
	 La sessió tindrà lloc el dijous 10 de gener, a les 18.30 h a l’Hotel d’Entitats (C. de Blas Infante, 7).
	 A la trobada, a la qual assistiran l'alcalde, José A. Montero i la regidoria de Participació Ciutadana, Mar Garcia, els tècnics explicaran els resultats del procés participatiu.
	NOTA DE PREMSA

