
MOCIÓ RELATIVA A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS 
ASSUMPTES MUNICIPALS 
 

Atès que és voluntat d'aquesta corporació fomentar la participació ciutadana en tots 
aquells aspectes que afectin l'activitat dels veïns i veïnes de Collbató, amb el 
convenciment que la consciència democràtica dels ciutadans es desenvolupa amb 
l'exercici efectiu dels drets civils i socials.  

Vist que la Constitució espanyola, en el seu article 23.1, estableix que "els 
ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics, directament o per 
mitjà de representants".  

Atès que la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, en els seus articles 70 bis i 
71, preveu fórmules de participació ciutadana en els assumptes municipals com la 
iniciativa popular o la consulta popular, i deixa en mans dels ajuntaments 
l'organització de l'exercici d'aquests drets.  

Vist que l'esmentada participació ciutadana en l'àmbit municipal ha de ser regulada 
pel que fa als seus àmbits i procediments mitjançant la redacció i aprovació d'un 
Reglament Municipal de Participació Ciutadana.  

El grup municipal del Grup d'Independents de Collbató - Entesa de Progrés 
Municipal (GIC-EPM), en virtut de l'article 106.1 i 106.2 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, presentem 
per al seu debat, votació i aprovació si escau la següent  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

1. Iniciar el procediment per a l'elaboració, aprovació i aplicació d'un Reglament 
Municipal de Participació Ciutadana que reguli l'exercici de la participació ciutadana 
en els assumptes municipals del poble de Collbató, i en concret els drets dels 
ciutadans, la participació de les entitats en els assumptes públics, l'atenció de 
l'Ajuntament al ciutadà i les funcions i el funcionament dels òrgans de participació 
ciutadana.  

2. Amb aquesta finalitat, constituir una comissió formada per un representant de 
cada grup polític de Collbató i de cada entitat interessada perquè coordini els 
treballs d'elaboració de l'esmentat Reglament de Participació Ciutadana.  

3. Establir un procés d'elaboració del Reglament de Participació Ciutadana a 
Collbató que contempli les fases següents:  

- Informació pública, per tal de difondre el projecte entre els veïns i les entitats del 
municipi;  

- Redacció inicial, a càrrec de la Comissió de Participació Ciutadana;  

- Debat ciutadà, mitjançant el qual es promogui el diagnòstic, l'opinió i les 
propostes per part de la ciutadania;  

-  Retorn, amb el qual cal traslladar a les persones participants i al conjunt dels 
veïns el resultat del procés;  

-  Aprovació per part del ple municipal del text resultant del procés.  



Collbató, 15 de gener de 2006  

Jordi Serra i Massansalvador  

Regidor i portaveu del grup municipal  

 


