REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE TONA

Article 1. Definició
1.1. La Comissió de Participació Ciutadana és l’òrgan de coordinació dels processos de
participació ciutadana del municipi de Tona.
És l’encarregada de vetllar pel bon funcionament dels diferents processos i mecanismes
participatius que s’esdevinguin al municipi. És un òrgan de caràcter consultiu i de
garanties ciutadà, obert a totes les persones de 16 anys o més d'edat que resideixen al
municipi.
Està formada principalment per la ciutadania de Tona, així com representants de
col·lectius i entitats de la societat civil i amb participació de representants tant polítics
com tècnics de l'Ajuntament, amb l'objectiu d'exercir com a comissió de garanties dels
processos participatius, que ha de procurar la transparència i retiment de comptes per
part de l'administració i les instàncies polítiques, i avaluar els processos de forma
contínua en les seves diferents fases.
1.2. La Comissió ha de vetllar especialment per al desplegament dels instruments que
permetin la màxima inclusió i diversitat de les persones participants.
1.3. La convocatòria de l’acte de constitució de la Comissió s’ha de fer durant l’inici de
cada mandat, després de la constitució del consistori. Es farà mitjançant una
convocatòria pública a tota la ciutadania major de 16 anys.
1.4. La comissió es renovarà als dos anys del mandat i quedarà formalment dissolta el
dia en que finalitzi el mandat.
Article 2. Composició
2.1. La Comissió de Participació Ciutadana, amb la voluntat d’aconseguir el màxim acord
polític i social, estarà formada per:

i.
ii.
iii.
iv.

Una persona representant de cada grup polític municipal amb representació a
l’Ajuntament.
3 entitats.
3 representants de la ciutadania.
Personal tècnic municipal, que en cada cas l’Ajuntament consideri oportuns, les
quals tindran veu però no vot.

2.2. Amb la voluntat de garantir la màxima pluralitat i de mantenir el caràcter social i no
polític de les 6 places corresponents als representants de les entitats i la ciutadania, els
càrrecs electes no poden optar a ocupar cap d’aquestes 6 places.
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2.3. Una mateixa persona no pot ocupar més d’una plaça a la Comissió.
2.4. El procediment d’elecció de les entitats serà per consens, escollides per les
mateixes entitats a partir d’una convocatòria a totes les associacions que formen part
del Registre Municipal d’Entitats. En el cas que no s’arribi a un consens es realitzaran
votacions i la decisió es prendrà per majoria simple.
2.5. El procediment d’elecció dels representants de la ciutadania serà per sorteig entre
les persones candidates presentades. S’obrirà una convocatòria per qui vulgui formar
part d’aquesta Comissió, amb una antelació mínima d’una setmana abans de la
celebració de l’acte de constitució de la Comissió. Caldrà inscriure’s de forma voluntària
i posteriorment es realitzarà un sorteig per nomenar les persones que en formaran part.
Aquest sorteig serà públic i es farà el mateix dia de la constitució de la Comissió. Les
persones candidates que no hagin estat escollides, estaran en una llista de reserva per
cobrir baixes.
Article 3. Renovació
3.1. El mandat dels membres de la Comissió de Participació Ciutadana tindrà una
durada de dos anys.
3.2. En cas que una persona representant de la ciutadania renunciï o sigui una baixa
continuada i no justificada, aquesta serà substituïda per una nova representant a escollir
entre la ciutadania que hagi manifestat la voluntat de formar part de la Comissió, que
constin a la llista de reserva (l’elecció es farà per l’ordre establert en el sorteig). En el
cas que no hi hagi persones interessades, s’obrirà el mateix procediment que s’explica
a l’article 2.5.
3.3. En cas que una entitat representant renunciï o sigui una baixa continuada i no
justificada, aquesta serà substituïda per una nova entitat escollida entre les entitats
candidates a formar part de la Comissió, que així ho hagin manifestat.
Article 4. Funcions
4.1. Les funcions de la Comissió de Participació Ciutadana són:

-

Coordinar, fer el seguiment i vetllar pel bon funcionament dels processos i els
mecanismes de participació ciutadana previstos en el Pla de Mandat, dels
pressupostos participatius i de les polítiques puntuals que es sotmetin a
participació.

-

Garantir la transparència i la neutralitat dels processos participatius.

-

Preparar la documentació dels temes que es sotmetin a participació ciutadana.

-

Mobilitzar les persones participants dels diferents processos participatius.
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-

Difondre els resultats dels processos participatius.

-

Fomentar la cultura participativa.

Article 5. Funcionament
5.1. Les decisions de la Comissió de Participació Ciutadana es prendran, sempre que
sigui possible, per consens entre totes les persones membres. Quan no s’arribi al
consens es realitzarà una votació en la qual cada representant, excepte el personal
tècnic de l’Ajuntament, tindrà un vot, i les decisions seran adoptades per majoria simple.
5.2. La Comissió pot proposar dur a terme consultes ciutadanes, audiències públiques i
altres mecanismes de participació ciutadana.
5.3. La Comissió es reunirà de manera ordinària com a mínim una vegada al trimestre.
Es convocarà de manera extraordinària sempre que ho demani almenys 2/3 parts de la
Comissió.
5.4. La Comissió acordarà un pla de treball a l’inici del seu mandat que establirà les
línies de treball prioritàries i que s’adaptarà a les necessitats de cada moment.
5.5. Personal tècnic municipal de l’Ajuntament coordinarà i redactarà els acords presos.
5.6. Les sessions de la Comissió són públiques i obertes. Les persones que no formin
part de l’estructura de la Comissió poden participar en les reunions amb veu, però sense
vot.
5.7. La ciutadania, individualment o col·lectivament, pot sol·licitar a la Comissió que un
determinat tema se sotmeti a participació.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest reglament entrarà en vigor un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament de
Tona i publicat íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província.
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