REGLAMENT DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
DE LA ROCA DEL VALLÉS
SESSIÓ INFORMATIVA AMB REPRESENTANTS
DE LES ENTITATS I CIUTADANIA DE
SANTA AGNÈS DE MALANYANES

ACTA DE LA SESSIÓ
9 d’octubre de 2019
Centre Cívic de Sant Agnès de Malanyanes
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1.

Objectius i estructura de la sessió:


Presentar l’esborrany del nou Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès.



Proposta de creació d’un espai estable de participació ciutadana al poble de
Santa Agnès de Malanyanes

2.

Assistents

En representació de l’Ajuntament de la Roca del Vallès:
Raquel Vilardebó, regidora de Santa Agnès de Malanyanes.
Yolanda Guarinos, regidora de Participació Ciutadana.
Xavier Rodríguez, tècnic de Transparència, Participació Ciutadana i Comunicació.
Xavi Tercero, equip tècnic extern de la Diputació de Barcelona.
Assisteixen 22 veïns i veïnes en representació d’entitats del poble i a títol individual.

3.

Desenvolupament de la sessió

1. Presentació del nou Reglament de Participació Ciutadana.
La regidora de Participació Ciutadana, dona la benvinguda a les persones assistents i
agraeix la seva presència a la sessió informativa del Reglament de Participació
Tot seguit explica l’objectiu de la sessió i afegeix que la voluntat del govern municipal és
aprofundir en la democràcia participativa a través del nou Reglament ja que aquest
habilitarà diferents canals i formes de participació i col·laboració entre l’Ajuntament i la
ciutadania del municipi.
El tècnic extern de la Diputació explica què és un Reglament de Participació, com s’ha
elaborat el nou i les seves novetats:
-

El Reglament de Participació Ciutadana regula i normativitza el compromís de
l’Ajuntament davant els ciutadans i les ciutadanes per fomentar la participació
democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d’acord amb
l’ordenament jurídic. A través del desplegament d’òrgans i mecanismes
participatius, es vol promoure un millor coneixement de les institucions
democràtiques locals i la corresponsabilitat en els afers públics. L'Ajuntament
assumeix que el foment de la participació ciutadana és un eix transversal de la
totalitat de les àrees municipals.

-

L’actualització del present reglament s’ha elaborat en base els resultats dels
debats i les propostes recollides en un procés de participació que s’ha
desenvolupat durant l’any 2019. Un procés que ha comptat amb la participació
d’entitats i ciutadania, dels tècnics municipals, regidors de l’equip de govern
municipal i de l’oposició.
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Per finalitzar la part informativa de la sessió, es presenta l’estructura i les principals
novetats del nou Reglament:
-

El Títol Preliminar presenta l’objectiu, l’abast territorial i la legislació de
referència amb la qual es fonamenta el Reglament. També s’articula com a eix
vertebrador i transversal la transparència i la defensa dels drets de la
ciutadania.

-

El Títol I defineix els drets que te la ciutadania per participar en la governança
del poble: el dret a la participació en els afers públics, el dret a rebre una
informació entenedora i de qualitat, el dret a fer una petició o una queixa o un
suggeriment i ser respòs davant una instància municipal i el dret a la iniciativa
ciutadana amb la recollida de signatures.

-

El Títol II articula els mecanismes d’informació i mitjans de comunicació
municipals per garantir la màxima transparència i els principis del Govern Obert
en l’acció municipal. S’estableixen també els criteris que han de regir el Servei
d’Atenció Ciutadana i la promoció de les noves tecnologies per estimular la
participació de la població.

-

El Títol III regula els instruments i mecanismes de participació ciutadana que
l’Ajuntament posa a l’abast de la ciutadania per poder desenvolupar diferents
experiències participatives al municipi. Es destaca, com a novetat, la possibilitat
que tindrà la ciutadania de la Roca del Vallès de participar a través de: les
consultes populars no referendàries, les audiències públiques, els processos
participatius i els pressupostos participatius amb els que es podrà decidir el
destí d’una part del pressupost municipal.

-

El Títol IV presenta l’estructura, la composició i el funcionament dels òrgans i
els espais estables de participació municipals amb els quals la ciutadania i les
entitats del poble podran treballar i col·laborar conjuntament amb l’Ajuntament
per desenvolupar projectes de millorar d’un nucli o un àmbit sectorial en concret.
Es destaca la possibilitat de crear els Consells Municipals Sectorials i la millora
del funcionament i l’augment de la capacitat decisió dels Consells de Poble.

-

El Títol V deixa palesa la voluntat municipal de seguir promovent
l’associacionisme i la vida comunitària ja sigui a través del suport, la concertació
i la col·laboració amb el teixit associatiu del municipi. En el Títol V també
s’articula el foment de la cultura i les metodologies participatives a través de la
formació i facilitació de recursos pedagògics adreçats a col·lectius i ciutadania
en general.

-

El Títol VI defineix la composició i funcions del principal òrgan de control i
seguiment per un desplegament eficaç del Reglament. La Comissió de
Garanties del Reglament de Participació Ciutadana estarà formada per
representants municipals, entitat ciutadanes i ciutadania a títol individual.
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2. Proposta de creació d’un espai estable de participació ciutadana al poble de
Santa Agnès de Malanyanes
Un cop feta la presentació inicial es dona la paraula a les persones assistents i s’obre
un torn obert de paraules per resoldre dubtes, fer propostes i valorar la possibilitat de
crear un espai municipal de participació a Santa Agnès.
-

Es pregunta a qui s’ha convocat i amb quin criteri. Des de l’Ajuntament es
comenta que s’ha fet la convocatòria via email a totes les entitats del poble i que
l’assistència és oberta a qualsevol persona.

-

Es manifesta un desconeixement de quines entitats hi ha el poble i si son
actives o no. S’explica que des de l’Ajuntament tenim coneixement d’algunes
entitats de Santa Agnès que volen un relleu. De fet es va fer una trobada oberta
a tota la ciutadania de Santa Agnès, a petició de l’associació Agrupació
Pessebrista de Santa Agnès, per tal que s’incorporessin nous membres, però
ningú dels assistents va voler agafar el relleu. Oficialment l’Ajuntament no ha
rebut cap comunicació envers la dissolució de cap entitat de Santa Agnès de
Malanyanes i per aquest motiu no es pot modificar la base de dades existent.

-

Es comenta que el Reglament ha de facilitar i estimular la participació de la
ciutadania, en cap cas que sigui una eina que freni les iniciatives ciutadanes.

-

Es pregunta sobre quina és la diferència entre un Consell de Poble i una Taula
Ciutadana. Es respon que el Consell de Poble és un òrgan formal de
participació amb una estructura, funcionament i composició força regulada i amb
uns procediments pautats i definits. En canvi una Taula Ciutadana és un espai
de participació més informal en quan a la seva composició i funcionament que
permet ser més àgil i operatiu. Depèn del territori pot funcionar més un model o
altre o bé la seva combinació.

-

Es posa de manifest les dificultats administratives de les entitats i col·lectius per
fer la reserva i ús d’espais del centre cultural de Sant Agnès i altres tramitacions
administratives com la resposta de les instàncies. La regidora de Participació
respon que aquest tema s’ha de treballar i garantir una gestió des de la
proximitat de l’equipament. S’ofereix juntament amb la regidora de Sant Agnès a
treballar aquest tema. Respecte a la sol·licitud de cessió d’espais a
equipaments municipals, s’exposa que aquestes sol·licituds s’han de fer en un
termini de 10/15 dies per tal de poder fer el tràmit administratiu de la sol·licitud.

-

Es comenta que a Sant Agnès li falta una pas previ a la constitució d’un espai
municipal de participació. Això passa per generar espais i projectes de
coneixement entre el veïnat i de reforç del teixit associatiu. Hi ha un ampli
consens en l’anàlisi de la situació i la proposta de reforç comunitari.

-

Hi ha un grup d’assistents que informa que s’estan organitzant com a col·lectiu o
entitat veïnal (encara per definir) per a treballar per la millora del poble.

3. Acords i compromisos
-

L’Ajuntament redactarà i enviarà l’acta de la sessió i l’esborrany del Reglament
a totes les persones assistents que han facilitat els seus contactes.

-

Es deixa un termini de dos mesos per a que persones i entitats puguin fer
alguna aportació al document, prèvia a la seva aprovació pel Ple Municipal.
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-

L’Ajuntament es compromet a treballar amb entitats i ciutadania de Sant Agnès
per crear un Consell o Taula de participació ajustat a la realitat del poble, un cop
aprovat el nou Reglament de Participació Ciutadana.

-

Es revisarà conjuntament amb entitats i col·lectius de Santa Agnès el sistema
de cessió d’espais de l’equipament, tenint en compte el tràmit administratiu que
hi ha darrera de qualsevol sol·licitud.

-

Les persones assistents proposen connectar-se entre elles i generaran un canal
de comunicació ciutadana per poder tractar temes i fer propostes de millora del
poble a l’Ajuntament.
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