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5. Adjudicació
a) Data: 24 d'abril de 2006.
b) Contractista: l'UTE integrada per Jardi-

neria Moix, S.L. i Urban-A Construcción.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import d'adjudicació: 266.650 EUR

(IVA inclòs).
El que es fa públic per a general coneixe-

ment en compliment del que disposa l'article
93.2 del TRLCAP.

Santa Margarida de Montbui, a 25 d'abril
de 2006.

L'Alcalde, Teodoro Romero Hernández.

022006011969
A

Seva

EDICTE

En data 27 d'abril de 2006, l'Alcalde-pre-
sident de l'Ajuntament de Seva, ha dictat la
Resolució que tot seguit es transcriu:

Atès que el senyor Eduard Botey Puig i la
senyora Maria Montserrat Bundó Nin van
comparèixer davant meu, en data 20 d'abril
de 2006 per expressar la seva voluntat de
contraure matrimoni civil a l'Ajuntament de
Seva el proper dia 13 de maig de 2006 a les
12 hores.

Atès que els referits senyors en dita com-
pareixença van sol·licitar la delegació de
l'Alcalde a favor de la Regidora municipal
Sra. Isabel Costa Bassas per celebrar aquest
casament.

Atès que l'Alcalde té la competència per
autoritzar matrimonis civils, segons el que
estableix l'article 51 del Codi Civil, podent
delegar aquesta facultat en qualsevol regidor.

Vist l'establert a la Llei 35/1994, de 23 de
desembre, i la Instrucció de la Direcció
General de Registres i Notariat de 26 de
gener de 1995 sobre autorització del matri-
moni civil pels Alcaldes, així com els articles
23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Regulado-
ra de les Bases de Règim Local, 13.3 de la
Llei 30/92, de 26 de novembre i 44 del
Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic dels Ens Locals, aprovat per
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Resolc:
1. Atorgar a la Regidora d'aquest Ajunta-

ment Sra. Isabel Costa Bassas, la delegació
especial d'aquesta Alcaldia per a que autorit-
zi el matrimoni civil del senyor Eduard Botey
Puig i de la senyora Maria Montserrat Bundó
Nin, que es celebrarà el proper dia 13 de
maig de 2006 a les 12 hores.

2. Donar compte d'aquesta Resolució al
Ple en la primera sessió que celebri.

3. Publicar aquesta resolució en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el tauler d'anun-
cis municipal.

4. Notificar aquesta resolució a la Regido-
ra esmentada i als interessats.

Seva, 2 de maig de 2006.
L'Alcalde, Josep Palmarola i Nogué.

022006011920
A

Sitges

EDICTE

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
de data 6 de febrer de 2.006, va aprovar ini-
cialment el Reglament de Participació Ciuta-
dana de Sitges i sotmetre a informació públi-
ca l'esmentat acord, per mitjà l'anunci al
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona,
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalun-
ya, a un diari local i al tauler d'edictes de la
Corporació, pel termini de trenta dies, per a
la formulació de reclamacions i al·legacions
i, en el supòsit que no se'n presentessin, el
reglament esdevindrà aprovat definitivament
de forma automàtica i sense cap tràmit ulte-
rior, sens perjudici de la seva publicació en
el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

L'acord d'aprovació inicial del Reglament
de Participació Ciutadana de Sitges es va sot-
metre a informació pública pel termini de
trenta dies l'esmentat acord, per mitjà l'anun-
ci al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Bar-
celona, núm. 49, pàg. 40, de data 27 de
febrer de 2006, al Diari de la Generalitat de
Catalunya, núm. 4582, pàg. 28 de febrer de
2006, de data 23 de febrer de 2.006, a l'Eco
de Sitges i al tauler d'edictes de la Corpora-
ció.

Atès que durant el termini d'exposició
pública de l'esmentat acord, i segons la infor-
mació obrant al Registre General de la Cor-
poració, no s'han presentat al·legacions i/o
reclamacions, per la qual cosa el reglament
de participació ciutadana de Sitges resta
aprovat definitivament i mitjançant el Decret
de l'Alcaldia núm.111/06 de data 12 d'abril
de 2006 s'ordena la seva publicació íntegra,
d'acord amb el que preveu l'art. 70.2 de la
Llei 7/85 de 2 d'abril reguladora de les bases
de règim local.

Projecte de reglament de participació ciu-
tadana de sitges

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Exposició de motius
Exposició de motius
Objecte I Contingut del reglament
Títol preliminar
Article 1. El dret dels ciutadans i ciutada-

nes a la participació
Article 2. Corresponsabilitat ciutadana
Capítol I
Instruments de participació de la ciutada-

nia en els assumptes públics
Article 3. Dret de petició
Article 4. Dret a la iniciativa ciutadana
Article 5. Dret de proposta
Article 6. Campanya de recollida de signa-

tures
Capítol II

Informació, comunicació i atenció ciuta-
dana

Article 7. L'Oficina d'Atenció Ciutadana
Article 8. La Guia de tràmits
Article 9. Els mitjans d'informació locals
Article 10. Mitjans de comunicació
Article 11. El web municipal
Article 12. Les noves tecnologies de la

informació i la comunicació (NTIC)
Article 13. Cartes de serveis
Article 14. Informació de la gestió munici-

pal
Capítol III
Processos i mecanismes participatius
Article 15. Processos participatius i gestió

municipal
Article 16. Comissions de Seguiment
Article 17. Les fases dels processos de par-

ticipació
Article 18. Memòries participatives
Article 19. L'audiència pública
Article 20. La consulta ciutadana
Article 21. Democràcia electrònica
Capítol IV
Societat civil
Article 22. Entitats d'interès ciutadà (Enti-

tats, Associacions, Fundacions i altres inicia-
tives sense ànim de lucre

Article 23. La política de foment
Article 24. Suport a entitats
Article 25. Gestió i coordinació associativa
Article 26. El Fitxer General d'Entitats ciu-

tadanes
Capítol V
Òrgans de participació
Article 27. Caràcter dels òrgans de partici-

pació
Article 28. Definició i funcions
Article 29. Composició
Article 30. Funcionament
Article 31. Definició
Article 32. Funcions
Article 33. Definició
Article 34. Funcions
Article 35. El Consell d'Infants
Article 36. Fòrum de Joves
Article 37. Comissions específiques
Capítol VI
El defensor de la ciutadania
Article 38. Definició
Article 39. Recursos econòmics i règim de

dedicació
Disposicions addicionals

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'elaboració del Reglament de Participació
Ciutadana revela el compromís de l'Ajunta-
ment de Sitges davant els ciutadans i ciutada-
nes per a fomentar la participació democràti-
ca i la transparència en els assumptes públics
locals, d'acord amb l'ordenament constitu-
cional i conforme als principis que inspiren
la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat.

Aquest compromís municipal, concebut
de manera dinàmica, orienta la voluntat de
crear i consolidar un sistema de participació
adequat a la democràcia local de proximitat,
que reforci el dret constitucional a la partici-
pació en els assumptes públics proclamat a
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l'article 8 de l'Estatut d'autonomia de Cata-
lunya ( ) i a l'article 23 de la Constitució ( 2).
Per això, i en compliment del mandat de l'ar-
ticle 70 bis apartat 1 de la Llei 7/1985 regula-
dora de les bases del règim local (3) l'Ajunta-
ment de Sitges posa a disposició de la ciuta-
dania tots els instruments normatius i mate-
rials, al seu abast.

(1 Article 8 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya

1. Els ciutadans de Catalunya són titulars
dels drets i deures fonamentals establerts a la
Constitució.

2. Correspon a la Generalitat, com a poder
públic, i en l'àmbit de la seva competència,
promoure les condicions per tal que la lliber-
tat i la igualtat de l'individu i dels grups en
què aquest s'integra siguin reals i efectives,
remoure els obstacles que impedeixin o difi-
cultin llur plenitud i facilitar la participació
de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social)

(2 Article 23.1 de la Constitució. "Els ciuta-
dans tenen dret a participar en els assumptes
públics, directament, o mitjançant represen-
tants lliurament elegits en eleccions periòdi-
ques per sufragi universal")

(3 Article 70 bis (apartat 1)
Els ajuntaments hauran d'establir i regular

en normes de caràcter orgànic procediments
i òrgans adequats per a l'efectiva participació
dels veïns en els assumptes de la vida pública
local, tant a l'àmbit del municipi en el seu
conjunt com al dels districtes, en el supòsit
de que existeixin en el municipi les indicades
divisions territorials)

La Carta dels Drets Fonamentals és una
referència obligada donat que és configura
com a part integrant de la futura Constitució
Europea. El contingut de la Carta dels Drets
Fonamentals és més ampli que l'anterior
Convenció Europea dels Drets Humans i de
les Llibertats Fonamentals (1950), que es
limitava als drets civils i polítics.

En aquest sentit, el Títol II de la Constitu-
ció consagra els Drets Fonamentals i la ciuta-
dania europea. Amb la integració de la Carta
dels Drets Fonamentals a la Constitució euro-
pea (aprovada al Consell Europeu de Niça de
2000) i l'adhesió al Conveni Europeu per a la
Protecció dels Drets Humans i de les Lliber-
tats Fonamentals, la Unió i totes les seves ins-
titucions estaran jurídicament obligades a
garantir que en tots els seus àmbits de com-
petència els drets fonamentals no només es
respectin, sinó que també es fomentin activa-
ment.

La Carta dels Drets Fonamentals de la
Unió Europea proclama cinc àmbits de drets
-la dignitat, les llibertats, la igualtat, la solida-
ritat i la ciutadania - i institueix els drets polí-
tics específics de la ciutadania europea, així
com els drets econòmics i socials (Part II de
la Constitució). Al Títol V anomenat "Ciuta-
dania" s'incorporen, el dret a una bona admi-
nistració, que inclou en particular el dret de
tota persona a ser escoltada abans que es
prengui en contra seu una mesura individual
que l'afecti desfavorablement, el dret de tota
persona a accedir a l'expedient que l'afecti,

dins del respecte dels interessos legítims de la
confidencialitat i del secret professional i
comercial i l'obligació que incumbeix a l'Ad-
ministració de motivar les seves decisions.

La Carta Europea de Salvaguarda dels
Drets Humans a la Ciutat, reconeix el dret de
tothom "a la ciutat", entesa com a espai de
participació democràtica i lloc de convivèn-
cia i de realització humana; i, en particular,
afirma el dret a la participació política, el
dret a l'associació, la reunió i la manifesta-
ció, i el dret a la informació, sense discrimi-
nació de cap tipus. La Carta configura igual-
ment l'eficàcia dels serveis públics munici-
pals i el principi de transparència com a drets
ciutadans, que cal respectar i garantir.

La construcció d'una societat més
democràtica i més participativa, és més ine-
ludible en un moment com l'actual, en què
les tendències s'encaminen cap el seu tanca-
ment. En efecte, la necessitat de reduir
distàncies entre governant i governat porta
avui, a plantejar la necessitat de reforçar els
mecanismes de democràcia directa, tot i que
la sola regulació jurídica dels instruments de
participació política no garanteix la seva
posada en pràctica i el seu exercici efectiu
per els ciutadans i ciutadanes. Es fa necessari
crear un ambient per al seu desenvolupament
efectiu.

Reforçar la democràcia directa no sola-
ment comporta la millora dels nivells de legi-
timitat i adhesió ciutadana al sistema
democràtic, en sentir-se part activa i integrant
d'aquesta; també introdueix a la democràcia
elements de racionalitat, control i efectivitat.

La participació ciutadana, com a dret
fonamental de la ciutadania i principi inspira-
dor de l'Administració municipal, és una
opció estratègica i estructural de l'Ajunta-
ment de Sitges i ha d'acompanyar les seves
actuacions, especialment aquelles que estan
relacionades directament amb la qualitat de
vida de la ciutadania i en tot allò que afecti a
la seva quotidianitat.

La elaboració del Reglament revisa i
actualitza una primera normativa aprovada al
2002, però sobretot vol donar resposta als
reptes presents i que, alhora, serveixi de marc
per als propers anys. Entenem la participació
com un exercici de civisme, en el què ha de
prevaler sempre una conducta de respecte i
convivència. El criteri essencial és la creació
dels canals més adequats per facilitar la parti-
cipació universal, a partir de la idea que tot-
hom que vulgui participar pugui fer-ho
acompanyat d'una acció inductora des de la
mateixa institució.

En relació a les normes reguladores de la
participació, l'eina més útil és el Reglament
de Participació Ciutadana. La Llei 57/2003,
de 16 de desembre de Mesures per a la
Modernització del Govern Local, planteja
l'obligatorietat per a tots els municipis, sense
cap distinció, de tenir un Reglament específic
de participació.

L'Ajuntament de Sitges opta així d'una
manera decidida per la democràcia participa-
tiva, com a complement i aprofundiment de
la democràcia representativa. La proximitat

existent entre l'administració municipal i la
ciutadania és en aquest sentit una oportunitat
única per aprofundir i millorar la democrà-
cia.

Per a l'elaboració del Reglament l'Ajunta-
ment s'ha dut a terme una primera fase
durant l'any 2004 en la que s'ha elaborat
amb l'equip de govern i els tècnics munici-
pals el diagnòstic intern del Pla de Participa-
ció Ciutadana que inclou l'anàlisi actual i la
definició dels mecanismes que permetran l'a-
propament de l'administració local a la ciuta-
dania, buscant eines de relació i comunica-
ció amb el teixit associatiu i amb la ciutada-
nia en general.

Amb l'aprovació del Ple de 7 de febrer de
2005 es va iniciar el procés d'elaboració del
Reglament de Participació Ciutadana de Sit-
ges. Un procés participatiu amb els agents
claus del municipi: equip de govern munici-
pal, grups polítics del consistori, equip tècnic
municipal, entitats ciutadanes i ciutadania en
general.

Per a dur a terme l'elaboració del Regla-
ment de Participació Ciutadana de Sitges
s'han utilitzat metodologies i tècniques parti-
cipatives que faciliten la màxima intervenció
de la ciutadania: enquestes, entrevistes i
tallers. Així, s'han integrat els resultats dels
processos participatius desenvolupats a la
Comissió d'Estudi, -integrada per un repre-
sentant de cada grup municipal i és el refe-
rent institucional -, i la Comissió Ciutadana -
integrada per representants del teixit associa-
tiu i dels òrgans de participació i és el refe-
rent social del procés. Igualment, s'han tingut
en compte els resultats de la 1a Jornada de
Treball (18 de juny de 2005) i la 2a Jornada
Participativa (14 de gener de 2006) dutes a
terme a Sitges. S'han inclòs també els resul-
tats més rellevants de l'Enquesta ciutadana
sobre Participació ciutadana, realitzada al
municipi, durant els mesos de juny i juliol de
2005. Encara que les normes en si mateixes
no produeixen participació, una bona regula-
ció pot ajudar al desenvolupament de l'exer-
cici d'aquest dret, i és aquí, on radica la
importància de tenir un Reglament de partici-
pació ciutadana consensuat i adaptat a les
necessitats de la nostra vila.

OBJECTE I CONTINGUT DEL REGLAMENT

El Reglament ha de tenir en compte l'es-
tructura administrativa municipal i vol impul-
sar una cultura organitzativa que tingui com
a missió principal el servei al ciutadà i pugui
ser permeable a les diferents aportacions que
es puguin fer des del carrer. Tots, polítics i
tècnics amb major o menor grau de respon-
sabilitat en la gestió municipal, han d'impli-
car-se per fer possible aquesta organització
participada, intervinguda, atenta a les inicia-
tives i suggeriments ciutadans.

Les polítiques de participació no correspo-
nen a un departament determinat sinó que
travessen tota l'organització municipal i
impregnen l'actitud de tot el personal al ser-
vei de la corporació i, conseqüentment, al
servei del poble i dels seus ciutadans i ciuta-
danes. El foment de la participació ciutadana
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és un eix vertebrador de la totalitat de les
àrees municipals. La descentralització i la
desconcentració són mitjans que permeten
millorar l'organització i acosten els serveis i
la presa de decisions a la ciutadania.

L'altre element necessari per la redacció
del Reglament, és un teixit social actiu, i efi-
caç, una ciutadania que no es limita a exercir
el seu dret de participació en els interessos
col·lectius de manera indirecta, mitjançant
els representants escollits democràticament,
sinó que pren part activa en la gestió dels
interessos del poble. Des d'òptiques dife-
rents, territorials o sectorials, els ciutadans i
ciutadanes individualment o, millor, agrupats
en associacions tenen un important paper en
la millora de la vida de Sitges i en la millora
de la vida dels seus habitants. En aquest sen-
tit, el Reglament promourà les iniciatives
necessàries que permetin una consolidació
del teixit associatiu de Sitges. No es tracta
tant d'afavorir la creació de més associacions
com de promoure la millora i consolidació
de les existents.

Sitges necessita de la iniciativa dels seus
ciutadans i ciutadanes, el poble per estar viu,
per mantenir-se i millorar no pot limitar-se a
aquells projectes que neixen de la voluntat i
capacitat dels òrgans de direcció política o
tècnica. Cal sentir la veu de les persones que
hi viuen, cal permetre la seva intervenció en
la millora de les polítiques sectorials o territo-
rials, cal facilitar les eines per afavorir la con-
certació amb les organitzacions ciutadanes
de manera que, sense fer deixadesa de la res-
ponsabilitat pública municipal es pugui acos-
tar, encara més, la gestió dels interessos
col·lectius a les persones, objectiu principal
de qualsevol política pública. Aquest ha estat
un dels principis bàsics en l'elaboració del
Reglament.

Entenem el ciutadà en sentit ampli, referit
no només a les persones empadronades al
municipi de Sitges. La major part dels pre-
ceptes i òrgans que es regulen reconeixen
drets individuals i permeten mitjans de parti-
cipació que no es tanquen únicament a les
persones empadronades. Tot i així en deter-
minades situacions cal exigir aquest requisit,
com, per exemple, en el moment de demanar
la consulta popular o pel procediment de
recollida de signatures. El Reglament afavo-
reix la diversitat en la participació de tots els
ciutadans i ciutadanes de Sitges.

És necessari passar de la concepció de la
participació ciutadana que només vincula
ciutadania amb l'Ajuntament a aquella que la
relaciona amb els poders públics en sentit
més ampli. El govern i la gestió de Sitges i la
satisfacció dels interessos dels seus ciutadans
i ciutadanes no és una tasca que sigui com-
petència exclusiva de l'Ajuntament. Hi ha
altres administracions públiques que tenen i
exerceixen competències directes que afec-
ten el bé col·lectiu. Des del punt de vista nor-
matiu la capacitat municipal per gestionar la
intervenció d'altres administracions públi-
ques en les taules o òrgans de participació
ciutadana és limitada i l'Ajuntament no té
força jurídica per impulsar-ho, però, el Regla-

ment regula aquesta possibilitat per tal de
donar coherència a la proposta i provocar
des de l'àmbit de la cooperació interadminis-
trativa, l'efectiva intervenció d'aquelles en els
òrgans que pretenguin la participació ciuta-
dana.

Per tal de fer efectiva la democràcia parti-
cipativa, el Reglament recull els diferents
òrgans, processos i mecanismes de participa-
ció, que s'han d'aplicar depenent de cada
circumstància específica, i, d'aquesta mane-
ra, es reflecteix la pluralitat de realitats i sen-
sibilitats que configuren el poble.

El Reglament inclou també el reconeixe-
ment de tot un seguit de drets de ciutadania
vinculats a la participació, apostant amb cla-
redat pel foment de l'associacionisme i el
desenvolupament de les tecnologies de la
informació i la comunicació, especialment
Internet, en l'àmbit de les pràctiques partici-
patives.

En relació als continguts bàsics del Regla-
ment de Participació Ciutadana, cal assenya-
lar:

1. Els Drets de la ciutadania
2. Instruments de participació de la ciuta-

dania en els assumptes públics
3. Informació, comunicació i atenció ciu-

tadana
4. Processos i mecanismes participatius
5. Societat civil
6. Òrgans de participació
7. Defensor de la Ciutadania

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1

El dret dels ciutadans i ciutadanes a la
participació

El dret dels ciutadans i ciutadanes a la par-
ticipació política, és a dir, en els afers públics
s'exerceix, d'acord amb l'article 23 de la
Constitució espanyola i, en l'àmbit munici-
pal, es reconeix i es manifesta en els següents
drets que només poden veure's limitats per
les excepcions legals basades en raons de
seguretat ciutadana, de salvaguarda de la
intimitat de les persones, de la protecció de
la infància o de ser matèria reservada. Així,
l'Ajuntament de Sitges, mitjançant aquest
Reglament, garanteix els següents drets:

Dret a la informació: dret a rebre informa-
ció de les activitats municipals, els resultats
de la gestió municipal, accedir als arxius
públics municipals i utilitzar tots els mitjans
d'informació general que estableixi l'Ajunta-
ment.

Dret a la participació: dret a intervenir en
la gestió dels assumptes públics locals i
poder aportar suggeriments i propostes en els
processos d'adopció d'acords, directament o
mitjançant Entitats d'interès ciutadà.

Dret de petició: dret a fer peticions o
sol·licituds al govern municipal en matèries
de la seva competència o demanar aclari-
ments sobre les actuacions municipals, tant si
afecten exclusivament al peticionari com si
són d'interès col·lectiu o general.

Dret d'audiència: dret a ser escoltades en
la tramitació dels procediments o en la realit-

zació d'actuacions municipals en les quals es
manifesti un interès legítim.

Dret a la iniciativa ciutadana: dret a pro-
posar a l'Ajuntament que dugui a terme una
determinada actuació o activitat de com-
petència municipal, d'interès públic i sense
generació de beneficis, aportant mitjans
econòmics, béns, drets o treball personal.

Dret de proposta: dret d'adreçar-se a l'A-
juntament, per a formular propostes referents
a la prestació de serveis públics municipals.

Dret a la consulta popular: dret a ser con-
sultats directament sobre assumptes del seu
interès, així com a promoure la consulta
popular o referèndum.

Dret d'intervenció en les sessions públi-
ques municipals: dret a intervenir en les ses-
sions públiques del Ple municipal que siguin
de caràcter ordinari.

Dret a una política de foment de les asso-
ciacions: dret al suport municipal per a la
millora de la vida associativa, reforç del teixit
social de la vila i promoció d'iniciatives d'in-
terès general.

Dret a l'accés i utilització de les tecnolo-
gies de la informació i comunicació: dret al
suport municipal per a la millora i la utilitza-
ció d'aquests mitjans, per tal de crear nous
mecanismes participatius.
Article 2

Corresponsabilitat ciutadana
La participació va més enllà del que

poden aportar les figures i els mecanismes.
La participació i l'aprofundiment en la
democràcia vetllen perquè els valors cívics i
els mètodes que s'apliquin siguin fórmules
quotidianes; és a dir, es tracta de fomentar
l'ètica de la responsabilitat, de vetllar pels
drets però també pels deures dels ciutadans i
ciutadanes.

CAPÍTOL I

INSTRUMENTS DE PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
EN ELS ASSUMPTES PÚBLICS

Article 3

Dret de petició
1. S'entén per Dret de petició el dret que

permet a qualsevol ciutadà/ciutadana formu-
lar sol·licituds sobre qualsevol matèria que
afecti a competències municipals, dins els
interessos legítims, excepte aquells assumptes
en els quals ja existeix un procediment
específic.

2. El Dret de petició el pot exercir qualse-
vol persona individualment, una entitat o un
col·lectiu de persones afectades o interessa-
des per un tema concret, ciutadà/ciutadana
de Sitges, davant l'Administració municipal.

L'escrit de petició inclourà necessàriament
la identitat del sol·licitant, el domicili o mitjà
escollit per rebre notificacions i l'objecte de
la petició. Si es fa de manera col·lectiva
caldrà que la identificació dels peticionaris
estigui degudament acreditada.

La petició es podrà cursar per telèfon l'Ofi-
cina d'Atenció Ciutadana o per escrit a les
bústies de suggeriments i queixes que hi
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haurà a les dependències municipals o mit-
jançant instància al Registre municipal o, per
via electrònica, a la bústia municipal del
correu electrònic.

3. L'Ajuntament acusarà rebut de la peti-
ció en el termini màxim de 10 dies hàbils. En
el supòsit d'admissió de la petició, l'òrgan
competent ha de respondre i notificar la res-
posta en el termini màxim de tres mesos a
comptar des de la data de la presentació de
la petició. L'òrgan competent per resoldre,
sempre que ho consideri oportú, pot convo-
car els peticionaris a audiència específica.

Sens perjudici de l'obligació que té l'Ad-
ministració de contestar les peticions rebu-
des, d'acord amb l'article 11 de la Llei Orgà-
nica 4/2001 de 12 de novembre, de regula-
ció del Dret de Petició, el transcurs del termi-
ni a què fa referència l'anterior paràgraf no
comporta l'estimació per silenci administra-
tiu.

4. L'òrgan competent no admetrà a tràmit
la petició quan concorrin alguna de les cau-
ses següents:

a) Insuficiència de l'acreditació del peti-
cionari o peticionaris.

b) L'objecte de petició no és competència
de l'Ajuntament.

c) La petició té un tràmit administratiu
específic.

5. En el primer cas caldrà donar un termini
de 15 dies per esmenar la manca d'acredita-
ció, transcorregut el qual s'entendrà per
desistit en el procediment. La inadmissió per
qualsevol de les altres causes serà objecte de
resolució motivada en el termini de 45 dies,
comptadors del següent a la data de presen-
tació de la petició.

6. Tant en el cas de silenci de l'Adminis-
tració com en el cas d'inadmissibilitat de la
petició, l'interessat podrà presentar els recur-
sos jurisdiccionals recollits en la Llei orgàni-
ca 4/2001, de 12 de novembre, que desenvo-
lupa el Dret fonamental de Petició, i el
Decret de la Generalitat de Catalunya
21/2003, de 21 de gener, pel qual s'estableix
el procediment per fer efectiu el Dret de Peti-
ció davant les administracions públiques
catalanes. El Dret de Petició és susceptible de
tutela judicial mitjançant les vies establertes a
l'art. 53.2 de la Constitució Espanyola,
davant els tribunals ordinaris i, en el seu cas,
davant el Tribunal Constitucional, a través
d'un recurs d'empara.
Article 4

Dret a la iniciativa ciutadana
1. La iniciativa ciutadana és aquella forma

de participació mitjançant la qual els ciuta-
dans i ciutadanes promouen accions o activi-
tats municipals en àmbits de competència
municipal. No s'inclouen les iniciatives de
caire tributari o de preus públics, aquells que
han estat aprovats i són vigents i les que han
estat objecte d'un altre procés participatiu en
alguna de les seves fases. Sense cap ànim
d'exhaustivitat, podem preveure el caràcter
de les següents iniciatives:

a) Iniciativa administrativa. El dret a
sol·licitar de l'Ajuntament que realitzi deter-

minades activitats d'interès públic i sense
generació de beneficis, comprometent-se els
sol·licitants a aportar mitjans econòmics,
béns, drets o treball personal per aconseguir-
ho.

b) Iniciativa normativa. El dret a proposar
a l'Ajuntament l'anàlisi i estudi d'un assump-
te concret i, conseqüentment, la necessitat
d'aprovació d'una disposició o ordenança
municipal, que modifiqui les existents o
n'instauri de noves.

c) Iniciativa política. El dret a proposar
assumptes de la competència municipal a
incloure a l'ordre del dia del Ple municipal.

d) Iniciativa de consulta. El dret a sol·lici-
tar l'Ajuntament la tramitació d'ofici d'una
Consulta Popular segons la legislació vigent.

2. L'Ajuntament haurà de destinar anual-
ment una partida econòmica per completar
aquelles activitats que es realitzin per iniciati-
va popular. En cap cas es realitzaran per ini-
ciatives ciutadanes concretes ja incloses en
els Plans d'Actuació Municipal.

3. Els titulars del Dret d'iniciativa ciutada-
na són, segons el seu caràcter, els següents:

a) La iniciativa administrativa podrà ser
exercida per qualsevol ciutadà o ciutadana,
entitat registrada al Fitxer General d'Entitats
ciutadanes o òrgan de participació munici-
pal.

b) La iniciativa normativa podrà ser impul-
sada per:

* Els veïns/veïnes que representin el 10%
dels habitants.

* Les entitats que figurin al Fitxer General
d'Entitats ciutadanes les quals representin el
10% de les entitats inscrites.

* Tres Consells Sectorials amb acord con-
sensuat.

* Els Consells Territorials per acord adop-
tat consensuadament.

c) L'exercici de la iniciativa política es
regularà d'acord amb el què disposi el Regla-
ment Orgànic Municipal.

d) L'exercici de la iniciativa de consulta es
regularà d'acord amb l'article 20 d'aquest
Reglament.

4. El procediment s'iniciarà mitjançant la
presentació davant el Registre de l'Ajunta-
ment d'un escrit que contindrà:

* El text de la iniciativa concreta en què es
proposa l'actuació en una matèria de com-
petència municipal o el text de la proposta
dirigida a promoure l'aprovació d'una dispo-
sició municipal.

* A la iniciativa caldrà adjuntar també una
ponència, projecte o memòria justificativa de
la proposta.

* Amb la documentació abans esmentada
cal aportar la documentació per justificar la
personalitat dels peticionaris, ja siguin perso-
nes físiques o associacions.

5. L'acusament de recepció es farà dins
dels 10 dies hàbils següents d'ençà de la
recepció de la iniciativa al Registre Munici-
pal. Quan l'Ajuntament rebi la iniciativa, se
sotmetrà a informació pública, tot anunciant-
la al Tauler d'Edictes de l'Ajuntament i a la
web municipal, durant un termini de trenta
dies, tret que per raons d'urgència, fos acon-

sellable un termini més curt.
6. Un cop passat el tràmit d'exposició

pública, la iniciativa serà sotmesa a la consi-
deració de la Comissió Informativa correspo-
nent o l'òrgan pertinent que n'examinarà el
contingut en funció de la seva viabilitat tècni-
ca o pressupostària, si s'escau. La decisió
tindrà en compte principalment l'interès
públic de la iniciativa. El dia de la presa en
consideració de la iniciativa per la Comissió
Informativa, el representant dels peticionaris
podrà explicar i defensar la seva iniciativa
davant dels membres de la Comissió, a peti-
ció d'aquesta o a iniciativa pròpia. La Comis-
sió Informativa formularà el seu dictamen
que passarà al Ple municipal.

7. En el supòsit de l'acceptació favorable
de la Comissió Informativa o l'òrgan corres-
ponent, la iniciativa ciutadana serà presenta-
da al Ple municipal, si s'escau, per a la seva
aprovació. Segons el caràcter de la iniciativa
ciutadana l'aprovació pel Ple municipal
suposarà també l'aprovació de la modificació
pressupostària pertinent, i se seguiran els trà-
mits reglamentaris habituals fins a la seva
definitiva aprovació. En el supòsit que no
sigui admesa la iniciativa ciutadana, la
Comissió Informativa o l'òrgan corresponent
haurà d'argumentar-ho amb un escrit motivat
que justifiqui la desestimació.
Article 5

Dret de proposta
1. Tots els ciutadansveïns/veïnes i ciutada-

nes, per si mateixos/es a títol individual o
col·lectiu, o mitjançant les entitats o associa-
cions constituïdes legalment, tenen tenen eel
dret d'adreçar-se a l'Ajuntament, qualsevol
autoritat o òrgan municipal per a formular
elevar propostes referents a la prestació de
serveis públics municipals, en els termes
establerts en el present reglamentd'actuació
en matèries de competència municipal o
d'interès local. Quan constitueixi una com-
petència pròpia de caràcter obligatori, es
podrà exigir la prestació i, si s'escau, l'esta-
bliment del servei públic corresponent.

2. Les propostes poden suposar modifica-
ció de les partides pressupostàries o no tenir
cap repercussió pressupostària.

3. Les propostes cal formular-les per escrit
a les OACs, mitjançant instància al Registre
Municipal o per via telemàtica. Es podrà
adjuntar a la proposta documents o projectes
que justifiquin la iniciativa i s'especificarà, si
s'escau, el concepte pressupostari que es
modificaria a la baixa i el què s'incrementa-
ria en el pressupost municipal.

4. L'acusament de recepció de la proposta
es farà en el termini màxim de 10 dies.

Les propostes que suposin modificació
pressupostària seran estudiades, amb infor-
mes previs de Secretaria i Intervenció, per l'à-
rea de l'Ajuntament corresponent que en un
termini màxim de tres mesos des de l'acusa-
ment de recepció de la proposta trametrà la
informació als interessats indicant la seva via-
bilitat o les causes de la seva desestimació. El
titular de l'àrea en qüestió podrà requerir la
presència dels sol·licitants de la proposta per
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tal que expliquin i defensin la proposta.
Acceptada la proposta per la Junta de Govern
Local, s'informarà de la seva tramitació for-
mal i dels procediments d'aprovació. En el
cas que s'hagi d'aprovar per Ple municipal,
els interessats seran convidats a participar a
la Comissió Informativa corresponent per
exposar la seva proposta, la qual haurà de ser
pública.

Les propostes que no suposin alteració
pressupostària seran tractades en la Junta de
Govern Local, que en el termini màxim de
dos mesos des de l'acusament de recepció de
la proposta trametrà la informació als interes-
sats, i n'indicarà la seva viabilitat o les causes
de la seva desestimació.
Article 6

Campanya de recollida de signatures
La campanya de recollida de signatures és

un instrument complementari que permet
que determinades demandes socials puguin
arribar al Ple municipal, sense perjudici del
procediment establert pel Dret a la iniciativa
ciutadana i el Dret de proposta, en aquest
Reglament. Per això, a través de la recollida
de signatures, un conjunt de veïns i veïnes
poden activar, instar, la discussió i eventual-
ment l'aprovació d'un projecte o d'una ini-
ciativa reglamentària i, per tant, que aquesta
iniciativa acabi esdevenint un projecte o
Reglament municipal.

Per formular les propostes d'aprovació de
projectes o Reglaments a través de Campan-
yes de recollida de signatures, serà d'aplica-
ció l'article 70 bis apartat 2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, reguladora de les bases del
règim local(4) la Llei 2/1995 de la Iniciativa
Legislativa Popular -i les modificacions que
s'esdevinguin- i es tramitarà d'acord amb allò
establert pel Reglament Orgànic Municipal.
En cap cas podran ser objecte d'aquesta ini-
ciativa les normes reguladores de tributs o
preus públics.

(4 Article 70 bis. Apartat 2. Llei 7/1985
(Transcripció parcial)

Els veïns que tinguin dret de sufragi actiu
en les eleccions municipals podran exercir la
iniciativa popular, i presentar propostes d'a-
cords o actuacions o projectes de reglaments
en matèries de la competència municipal.
Les iniciatives indicades hauran de ser subs-
crites per aquest percentatge de veïns del
municipi:

a. Fins a 5.000 habitants, el 20%
b. De 5.001 a 20.000 habitants, el 15%
c. A partir de 20.001 habitants, el 10%)

CAPÍTOL II

INFORMACIÓ, COMUNICACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

Article 7

L'Oficina d'Atenció Ciutadana
1. L'Ajuntament de Sitges es dota inicial-

ment d'una Oficina d'Atenció Ciutadana cen-
tral (OAC, en endavant), i de dues Oficines
d'Atenció Ciutadana situades als nuclis de
Les Botigues i Garraf. És voluntat de l'Ajunta-
ment que progressivament, les OACs descen-

tralitzades donin el mateix servei que l'OAC
central.

2. Les OACs tenen la funció de registrar
peticions, queixes, suggeriments, iniciatives i
propostes, així com realitzar els altres tràmits
administratius que es determinin, donant
especial rellevància a tot allò que suposi:

a. Canalitzar tota l'activitat relacionada
amb la publicitat de les actuacions munici-
pals i proporcionar la més àmplia informació
sobre l'activitat municipal i els mecanismes
de participació de tots els veïns i veïnesciuta-
dans i ciutadanes en la vida local i sobre l'ac-
tivitat municipal.

b. Informar el públic sobre les finalitats, les
competències i el funcionament dels dife-
rents òrgans i serveis dependents de l'Ajunta-
ment.

c. Recollir els escrits dirigits a altres admi-
nistracions per traslladar-los als òrgans com-
petents, comunicant-ho a la persona interes-
sada així com donar la màxima informació
possible d'altres administracions a fi de diri-
gir els ciutadans i ciutadanes correctament
quan el tràmit sigui d'una altra administració.

d. Les OACs, a més de facilitar informació
sobre les entitats de Sitges, difondran les
seves activitats tant en el web com en altres
mitjans de comunicació. Per a això serà
necessari que les entitats els facin arribar la
informació amb antelació suficient.

3. Les OACs, tant bon punt l'Ajuntament
pugui posar-les en funcionament, seran igual-
ment seu d'un servei de telefonia exclusiu
per a la informació dels ciutadans i ciutada-
nes, el número del qual serà difós a la pobla-
ció per al seu coneixement. Així mateix, dis-
posaran d'un terminal informàtic connectat a
Internet, per a l'ús exclusiu dels ciutadans i
ciutadanes, per a la realització dels pertinents
tràmits a través d'aquest mitjà.

4. Les OACs es dotaran dels mitjans tec-
nològics, organització, coordinació interna i
formació i reciclatge del personal municipal
adients per garantir una resposta àgil i eficaç
a la ciutadania.
Article 8

La Guia de tràmits
L'Ajuntament elaborarà i mantindrà actua-

litzada una guia bàsica dels serveis munici-
pals que presta a la ciutadania. Aquesta guia
es publicarà a la pàgina web municipal i
estarà a l'abast de tota la ciutadania en les
OACS, en els diversos departaments munici-
pals, llocs de consulta i en els equipaments i
locals municipals, per tal de millorar la infor-
mació ciutadana i la realització de qualsevol
actuació administrativa.
Article 9

Els mitjans d'informació locals
1. L'Ajuntament de Sitges garanteix l'accés

als mitjans de comunicació municipals als
Grups Polítics representats al Consistori, a les
entitats i associacions ciutadanes inscrites al
Fitxer General d'Entitats ciutadanes, i a aque-
lles persones l'interès de l'actuació de les
quals sigui rellevant pel conjunt del munici-
pi.

2. Així mateix, l'Ajuntament s'esforçarà a
divulgar a través dels seus mitjans de comu-
nicació les informacions rellevants relatives a
la vida municipal, als acords adoptats pel Ple
i donarà a conèixer els projectes i actuacions
d'interès municipal, els períodes d'informa-
ció pública i l'agenda d'activitats. A aquests
efectes, l'Ajuntament establirà aquells canals
més fàcils i participatius en cadascun dels
mitjans de comunicació de què disposa i d'a-
cord amb la naturalesa de cadascun d'ells.

3. És voluntat de l'Administració munici-
pal que, tant com sigui possible, aquests mit-
jans siguin interactius i eficaços en la seva
comesa informativa i esdevinguin eines bàsi-
ques de comunicació i participació ciutada-
na, prioritzant la vida associativa i real de la
vila, així com la municipal. En aquest sentit,
el Consell de Mitjans de Comunicació vet-
llarà per aquest objectiu.
Article 10

Mitjans de comunicació
Són mitjans municipals de comunicació:
a) El Butlletí Municipal, de periodicitat

mensual.
b) La Ràdio municipal Maricel i la TV

municipal Maricel
c) La web municipal de l'Ajuntament de

Sitges
d) Les revistes i edicions que s'editen des

de cada àrea de gestió o Regidoria correspo-
nent.

e) Els fulletons, correus electrònics, taulers
d'anuncis, cartelleres, panells, banderoles i
d'altres anàlegs que es gestionen des de les
diverses àrees de l'Ajuntament o d'altres que
divulguen serveis i activitats propis de l'Ajun-
tament o d'altres entitats i que són d'interès
general.

Altres instruments de comunicació munici-
pal són:

a) Els "Taulers d'Anuncis" de les
instal·lacions municipals que tindran la seva
informació el més actualitzada possible.

b) Els anuncis i informacions inserits en els
mitjans de comunicació i difusió locals.
Article 11

El web municipal
1. L'Ajuntament posarà a disposició de la

ciutadania una pàgina web on es podrà infor-
mar de les actuacions d'interès general, dels
extractes dels acords dels òrgans de govern i
Ple municipal, dels projectes d'importància,
informació sobre gestió municipal i de l'a-
genda d'activitats més rellevants pel munici-
pi.

2. Igualment la web permetrà també la
sol·licitud i tramitació de diferents gestions
municipals i de tràmits administratius.

3. A fi de fomentar la participació ciutada-
na, la web de l'Ajuntament permetrà que els
ciutadans i ciutadanes puguin fer-hi comen-
taris, suggeriments o queixes respecte a les
actuacions municipals.
Article 12

Les noves tecnologies de la informació i la
comunicació (NTIC)
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1. És voluntat de l'Ajuntament de Sitges
que, mitjançant les NTIC, s'obrin nous canals
de relació i gestió completa aplicada a la tra-
mitació de serveis i a la participació, de
manera que els canals de relació presencial
es complementin amb els canals no presen-
cials per tal de garantir tots ells una relació
completa, satisfactòria i de qualitat. En aquest
sentit, l'Ajuntament tindrà en compte les
noves tecnologies i el seu ús en tots els
camps: Internet i els mitjans de comunicació
locals són alguns dels instruments essencials
de la participació ciutadana que es deriva
d'aquest Reglament.

2. En la mesura que es generalitzi l'ús dels
recursos tecnològics necessaris, l'Ajuntament
de Sitges desenvoluparà progressivament un
fòrum o una xarxa informàtica cívica oberta a
totes les persones residents a la vila, a les
escoles i instituts i a les entitats i associacions
locals, a fi de permetre a qualsevol ciutadà
accedir a la informació general d'una manera
ràpida i senzilla, tenir accés a qüestions
generals de vila o sobre projectes concrets,
expressar la seva opinió i compartir temes
d'interès ciutadà amb responsables polítics,
tècnics i altres ciutadans i ciutadanes.

3. Es garantirà que tots els equipaments
públics municipals disposin d'equips
informàtics connectats a la xarxa i oberts a la
ciutadania.

4. Es promourà la utilització de les tecno-
logies de la informació i comunicació per
part del teixit associatiu.

5. Es promourà la formació i l'aprenentat-
ge en l'ús de les noves tecnologies de la
informació i comunicació, especialment en
col·lectius amb dificultat d'accés a les NTIC.

6. L'Alcalde o Alcaldessa, els regidors i les
regidores disposaran d'una adreça pública de
correu electrònic a través de la qual els ciuta-
dans i ciutadanes s'hi podran adreçar.

7. La televisió i ràdio local són eines a
incorporar en el procés de participació ciuta-
dana. La seva utilització com a espais d'infor-
mació serà complementària amb altres espais
de debat i participació.
Article 13

Cartes de serveis
Cada Regidoria o Departament municipal

tindrà una "carta de serveis" dels seus serveis,
tot realitzant les adequacions organitzatives
necessàries per avançar en la qualitat del ser-
vei. Aquesta Carta contindrà l'índex dels ser-
veis que presta la Regidoria o Departament,
el sector o sectors de la població a qui van
adreçats, els instruments que usa l'Ajunta-
ment per a la prestació dels serveis, el reco-
neixement de drets dels usuaris en aquesta
prestació, així com els deures o requisits pre-
vis a la prestació, la implicació de taxes o
preus púbics que originen, si és el cas, els
llocs de prestació dels serveis i la tipologia
dels professionals que els presten, si és el cas.

Igualment, les Cartes de Serveis contindran
-si s'escau- aquelles mesures a què es com-
promet la Regidoria corresponent per a la
millora en l'eficàcia i en l'eficiència de la
prestació.

Aquestes cartes seran a l'abast de la ciuta-
dania en les OACS i les seus de cada Regido-
ria o Departament.
Article 14

Informació de la gestió municipal
La ciutadania té el dret a ésser informada

dels resultats de la gestió municipal. A fi de
fer efectiu aquest principi de transparència,
l'Ajuntament de Sitges definirà els pressupos-
tos, uns indicadors d'activitat, costos, eficà-
cia, eficiència i qualitat, els valors dels quals
hauran de ser publicats anualment. En definir
els indicadors, caldrà tenir presents les diver-
ses activitats i serveis de l'Ajuntament de Sit-
ges.

Aquesta informació s'haurà de difondre de
forma clara i entenedora, als mitjans, xarxes
de comunicació i al web municipal, per asse-
gurar-ne el coneixement general.

CAPÍTOL III

PROCESSOS I MECANISMES PARTICIPATIUS

Article 15

Processos participatius i gestió municipal
1. Sens perjudici de la convocatòria d'au-

diències públiques, per a l'aprovació de pro-
jectes urbanístics de gran envergadura o d'es-
pecial transcendència, en els plans temàtics o
sectorials que afecten el conjunt de la ciuta-
dania i les disposicions municipals d'especial
rellevància i sobretot en els Plans d'Actuació
Municipal, s'hauran d'impulsar de manera
preceptiva processos de participació, que
seran recollits en les memòries participatives.

2. En aquest sentit, els Plans d'Actuació
Municipals hauran d'incorporar una agenda
participativa, en la qual es prioritzaran els
processos participatius, que es pretenen
endegar durant el mandat i la seva calenda-
rització.

3. En cap cas, els processos de participa-
ció i els altres mecanismes, òrgans o mesures
de participació ciutadana no poden produir
menyscapte de les facultats decisòries dels
òrgans representatius del Consistori. La mate-
rialització efectiva dels processos de partici-
pació ciutadana no pot provocar l'efecte
d'impedir que els procediments administra-
tius es resolguin expressament dins del seu
termini de durada legalment establert.

4. Els processos participatius podran
impulsar-se a iniciativa o proposta de:

* L'Equip de govern municipal.
* Les entitats que figurin al Fitxer General

d'Entitats ciutadanes les quals representin el
10% de les entitats inscrites municipals.

* Un 10% de les persones inscrites al cens
electoral.

En qualsevol cas, es tindrà en compte l'es-
pecificitat dels nuclis de Garraf i Les Botigues
de Sitges, per a l'impuls dels processos parti-
cipatius.
Article 16

Comissions de Seguiment
Els processos de participació impulsats

hauran de tenir una Comissió de Seguiment

que tindrà com a finalitat fer un seguiment de
la metodologia, fases, calendari i avaluar els
processos en funció d'indicadors de qualitat,
prèviament establerts.

Les Comissions de seguiment estaran for-
mades per tècnics municipals, responsables
polítics corresponents, entitats ciutadanes i
ciutadania no associada. Les Comissions de
Seguiment es consideraran dissoltes un cop
hagin finalitzat els processos participatius
pels quals foren creades.
Article 17

Les fases dels processos de participació
Les fases dels processos de participació

són:
a) Fase d'implementació i comunicació:

s'informa el conjunt de la ciutadania afectada
i se li comunica, a través de mecanismes que
es considerin més adequats, el contingut de
la participació.

b) Fase d'aportacions ciutadanes: la ciuta-
dania i les associacions poden formular les
aportacions que creguin convenients. L'Ajun-
tament posa a la seva disposició els canals i
els mecanismes participatius que es creguin
més pertinents segons els casos.

c) Fase de devolució: l'Ajuntament dóna
resposta a les aportacions ciutadanes a través
dels canals i els mecanismes de participació
que s'hagin establert. Aquest posicionament
municipal no es pot recórrer de manera inde-
pendent de l'acte definitiu en què es formalit-
zi la decisió municipal.
Article 18

Memòries participatives
Les memòries participatives seran impulsa-

des i regulades per l'Ajuntament d'acord amb
els casos establerts en l'article 15.1 d'aquest
Reglament.

1. Les memòries participatives recolliran
els procediments i les actuacions necessàries
per tal que la ciutadania disposi d'informació
àmplia i objectiva d'allò que es pretén fer, i
acreditaran els procediments i les actuacions
emprats per tal que la ciutadania pugui eme-
tre les seves opinions i suggeriments. Les
memòries participatives hauran de determi-
nar la metodologia, les fases del procés, el
calendari i l'assignació pressupostària. A
aquest efecte, donarà compte, en cada cas de
quins òrgans o mecanismes de participació
s'han inclòs en el procés de participació,
com també de les opinions que s'hi hagin
aportat.

2. El procés de participació culminarà amb
una audiència pública que farà una síntesi
del procés. L'acta de l'Audiència i del procés
participatiu constituirà la memòria participa-
tiva, que serà traslladada als òrgans de
govern de l'Ajuntament per a la seva incor-
poració a l'expedient administratiu d'aprova-
ció corresponent.
Article 19

L'audiència pública
1. És l'espai de participació reservat a la

presentació pública per part de l'Ajuntament
i debat posterior entre Ajuntament i ciutada-
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nia, de qüestions especialment significatives
de l'acció municipal i en especial de plans
que es vulguin executar que es trobin en fase
de disseny o delimitació d'objectius. També
és un mecanisme per formular propostes per
part dels ciutadans i ciutadanes.

2. L'Audiència Pública la pot proposar l'A-
juntament o sol·licitar-la els ciutadans i ciuta-
danes de Sitges:

* Podran convocar quantes siguin necessà-
ries al llarg de l'any a iniciativa municipal o a
proposta de: a) un 10% de les persones ins-
crites al cens electoral, b) un nombre d'asso-
ciacions o grups no inferior al 10% dels ins-
crits al Fitxer general d'entitats ciutadanes, c)
al menys tres Consells Sectorials, d) un Con-
sell Territorial en les matèries que afecten el
seu àmbit competencial i d) el Consell de
Vila. De forma preceptiva, l'Alcalde o Alcal-
dessa convocarà en audiència pública els
ciutadans i les veïnes afectats per actuacions
urbanístiques rellevants i per altres d'interès
públic municipal.

3. La celebració de l'Audiència ha de tenir
lloc en el termini d'un mes des de la seva
sol·licitud, llevat que la naturalesa de la con-
sulta, amb deguda justificació i una proposta
de calendari, necessiti més temps. La seva
convocatòria haurà de ser publicada amb
difusió a tots els mitjans, amb publicitat sufi-
cient, i amb antelació de 15 dies a la data de
celebració, on s'establirà el tema objecte de
la consulta i s'hi indicarà el lloc i la data.

4. Presidirà les sessions l'Alcalde o Alcal-
dessa qui podrà delegar en qualsevol regi-
dor/a. Actuarà com a secretari per tal d'aixe-
car acta dels acords, si s'escau, el de la Cor-
poració o persona en qui delegui.

5. El funcionament de les sessions serà el
següent: 1r) Intervenció de la ponència del
tema a tractar; 2n) Intervenció i posiciona-
ment del responsable polític municipal; 3r)
Intervenció de les persones assistents durant
un màxim de cinc minuts per persona, temps
que es podrà escurçar en funció del nombre
de persones que vulguin parlar tenint en
compte una durada màxima de dues hores la
sessió; 4t) Rèplica del/la responsable polític,
si s'escau; 5è) Conclusions, si s'escauen. En
casos excepcionals, es podrà variar la dinà-
mica de la sessió.

6. Un cop celebrada l'Audiència Pública,
en una mateixa legislatura no se'n podrà
sol·licitar una altra que versi sobre una matè-
ria que ja hagués estat objecte d'anterior
Audiència.
Article 20

La consulta ciutadana
1. L'Ajuntament podrà sotmetre a consulta

dels veïns i veïnes aquells assumptes de com-
petència municipal, la naturalesa dels quals
revesteixi prou importància per als interessos
de la seva població. Se n'exceptuen, d'acord
amb el que disposa la Llei, aquells que fan
referència a la Hisenda Local. Les consultes
populars s'atindran a allò que estableixen els
articles 144 i 146 de la Llei de Règim Local
de Catalunya i altra legislació vigent sobre
referèndums. L'objecte de la consulta no pot

ser contrari a l'ordenament jurídic espanyol o
català.

2. La iniciativa per endegar una consulta
popular o referèndum correspon:

a) Al veïns i veïnes del municipi de Sitges
que en subscriguin la proposta en el nombre
que determina la legislació vigent i d'acord
amb els procediments que igualment esta-
bleix la Llei.

b) A l'Alcalde o Alcaldessa amb l'acord
previ del Ple, que haurà de ser produït per
majoria absoluta de la Corporació, si un 10%
de la població major de 18 anys sol·licita la
consulta popular. L'acord del Ple sobre la
consulta popular precisarà els termes exactes
segons els quals aquesta serà formulada.

c) L'Alcalde o Alcaldessa podrà sotmetre a
consulta popular aquells afers de competèn-
cia i interès municipals que consideri d'espe-
cial rellevància ciutadana i sempre d'acord
amb l'aprovació per majoria absoluta del Ple.

3. Correspon a l'Ajuntament l'ordenament
dels tràmits pertinents per a la celebració de
la consulta popular davant la Generalitat de
Catalunya i l'òrgan competent de l'Estat.
L'autorització per la celebració de consulta
popular l'ha de donar el Govern de l'Estat, a
aquest efecte li serà remesa la sol·licitud
municipal a través de la Generalitat de Cata-
lunya, acompanyada d'un informe favorable
a la Consulta. Un cop obtinguda l'autoritza-
ció de l'Estat la Direcció General d'Adminis-
tració Local ho comunicarà a l'Ajuntament.
L'Alcalde o Alcaldessa procedirà a determi-
nar la data de la celebració de la consulta
popular.

Tindran el dret d'emetre resposta en con-
sulta popular tots els veïns i veïnes majors
d'edat, inscrits en el padró d'habitants vigent
que reuneixin els requisits per a ser electors
segons la legislació electoral.

El resultat de la consulta popular o referèn-
dum serà vinculant, sempre que la participa-
ció sigui com a mínim 2/3 parts de la partici-
pació en les darreres eleccions municipals.
No es podran fer, cada any, més de dues
consultes de les indicades en aquest article i
no es podrà reiterar una mateixa consulta
dins el mateix mandat.
Article 21

Democràcia electrònica
L'Ajuntament de Sitges promourà, en la

mesura que es generalitzi l'accés a les noves
tecnologies de la informació i la comunica-
ció el desenvolupament de la democràcia
participativa. La utilització intensiva de les
noves tecnologies de la informació i comuni-
cació per part el Consistori repercutirà en la
millora de la governabilitat i impulsarà un
nou concepte de democràcia d'acord amb la
consolidació de la societat de la informació.

CAPÍTOL IV

SOCIETAT CIVIL

Article 22

Entitats d'interès ciutadà (Entitats,
Associacions, Fundacions i altres iniciatives

sense ànim de lucre)
1. A l'efecte d'aquest Reglament, l'Ajunta-

ment reconeix com a Entitats d'interès ciu-
tadà, aquelles associacions, entitats, funda-
cions, consells veïnals, consells ciutadans i
grups estables(5) de Sitges amb mecanismes
de lliure elecció democràtica i, que radicades
en el terme municipal de Sitges no tinguin
ànim de lucre i siguin portadores d'interessos
col·lectius de caràcter general que afectin la
ciutadania de Sitges, o bé sectorials: de
caràcter cultural, de joves i d'esplais, espor-
tiu, assistència, ambiental, cívic o social; les
entitats sindicals, empresarials, professionals
o qualsevol altre de similars característiques,
legítimes en el marc constitucional democrà-
tic.

(5 S'entén per grup estable l'agrupació de
més de tres persones que es comprometen a
posar en comú recursos econòmics i/o perso-
nals, sense ànim de lucre, amb l'objectiu
d'assolir determinada finalitat d'interès gene-
ral sense haver estat inscrita al Registre d'As-
sociacions de la Generalitat de Catalunya o
del Ministeri de l'Interior o qualsevol altre de
funcions similars)

2. Les Entitats d'interès ciutadà inscrites en
el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes gaudi-
ran, en els termes establerts en la legislació i
en aquest Reglament, dels drets següents:

a) Ésser informades de les iniciatives i dels
assumptes municipals que puguin ser del seu
interès.

b) Accedir a la documentació i prendre
part en els òrgans de participació previstos en
aquest Reglament.

c) Rebre ajut i utilitzar els mitjans públics
municipals, tal com es regula en aquest
Reglament i en altres disposicions del Ple
municipal.
Article 23

La política de foment
L'associacionisme és l'expressió col·lectiva

del compromís dels ciutadans i ciutadanes
amb la seva vila. L'Ajuntament de Sitges
impulsarà, per tant, la presència i l'activitat
d'un teixit associatiu ampli i dinàmic, com a
vehicle i garantia eficaç de participació que
reculli la diversitat i pluralitat de la vila.

Totes les persones tenen dret a fer servir
els locals, equipaments i espais públics muni-
cipals per exercir el dret de reunió sense més
condicionants que els derivats de les carac-
terístiques de l'espai i el Reglament de Cessió
i Autorització d'espais públics, així com del
compliment dels requisits exigits quan es
tracti de reunions en llocs de trànsit públic o
manifestacions, d'acord amb la Llei orgànica
9/1983 reguladora del dret de reunió.
Article 24

Suport a entitats
Per aconseguir que les entitats ciutadanes

puguin assolir les seves funcions, l'Ajunta-
ment assegurarà programes de formació i
assessorament en el marc dels programes de
treball de les diferents regidories, i establirà
un procediment de petició i atorgament de



BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Administració Local

11 / 5 / 2006 Núm. 112 / Pàg. 83

subvencions per a les entitats d'interès ciu-
tadà. A aquest efecte l'Ajuntament garantirà
una partida pressupostària.

L'Ajuntament establirà mecanismes de
reconeixement a les entitats per la seva tra-
jectòria i treball en el seu àmbit d'actuació.

L'accés als programes municipals de
suport a l'associacionisme requereix la ins-
cripció formal en el Fitxer General d'Entitats
Ciutadanes.
Article 25

Gestió i coordinació associativa
L'Ajuntament de Sitges assessorarà totes

les entitats locals interessades en algun tipus
de gestió compartida de les instal·lacions o
els serveis municipals, a fi que compleixin
tots els requisits legals necessaris per poder
contractar d'acord amb la legislació vigent.

A fi de fomentar el coneixement i la inte-
rrelació entre totes les entitats i associacions
de Sitges, l'Ajuntament actualitzarà anual-
ment l'esmentat Fitxer i el donarà a conèixer
a totes les entitats inscrites en el Fitxer Gene-
ral d'entitats ciutadanes.
Article 26

El Fitxer General d'Entitats ciutadanes
1. És el registre en el que s'inscriuen les

Entitats d'interès ciutadà que tinguin el seu
àmbit d'actuació principal a Sitges. El Fitxer
té caràcter públic i pot ser consultat per qual-
sevol persona interessada.

S'entén com un òrgan dinàmic que tracta
de conèixer la realitat associativa del munici-
pi, analitza i estudia les variacions en el teixit
associatiu per tal de donar a conèixer aquesta
informació a l'Ajuntament i a les entitats i
afavorir una eficaç política de foment i millo-
ra de l'activitat associativa.

2. La inscripció al Fitxer serà immediata a
partir del moment en que es presenti al
Registre General de l'Ajuntament, la sol·lici-
tud d'inscripció, disponible al web municipal
i a l'OAC. L'escrit de sol·licitud s'haurà d'a-
companyar de:

* Estatuts de l'entitat segellats per la Direc-
ció General d'Entitats Jurídiques i de Dret, de
la Generalitat de Catalunya.

* Número d'inscripció al Registre de la
Direcció General d'Entitats Jurídiques i de
Dret, de la Generalitat de Catalunya.

* Fotocòpia del NIF de l'associació o enti-
tat

* Relació de persones que ocupen els
càrrecs directius de l'associació o de l'entitat.

* En el cas de grups estables n'hi haurà
prou amb la manifestació de voluntat signada
per totes les persones constituents on es
declari quina és la finalitat principal de la
seva agrupació.

3. L'Ajuntament classificarà l'entitat o grup
en una de tipologies existents al Fitxer i ho
notificarà a l'interessat per tal que al·legui
allò que consideri convenient. Si en un termi-
ni de quinze dies des de la notificació, no ha
presentat cap tipus d'al·legació s'entendrà
acceptada la classificació realitzada. Si al
moment de fer aquesta classificació es
detectés que falta algun requisit essencial per

a la inscripció es comunicarà a la persona
interessada per tal que en un termini de 15
dies pugui esmenar el defecte, donant-se per
desistit en el supòsit que no ho faci en aquest
termini.

4. Les associacions o entitats un cop ins-
crites estaran obligades a comunicar a l'Ajun-
tament qualsevol modificació de les seves
dades.

5. L'Ajuntament donarà de baixa, d'ofici,
aquelles associacions, fundacions o grups
que romanguin inactives, comunicant aques-
ta situació a l'interessat qui podrà formalitzar
al·legacions en un termini no superior a 15
dies, procedint immediatament a la seva
baixa en el supòsit que no es presenti cap
tipus d'al·legació.

CAPÍTOL V

ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Article 27

Caràcter dels òrgans de participació
Tots els òrgans de participació, tenen un

caràcter consultiu, d'informe preceptiu, de
formulació de propostes i suggeriments, d'a-
cord i amb l'abast previst a l'article 69 de la
Llei 7/1985, de 15 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i l'article 154.2 del
decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, del
text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya.
Secció primera

El Consell de la Vila: municipi i territori

Article 28

Definició i funcions
1. El Consell de la Vila és l'òrgan consultiu

més ampli de participació i deliberació on,
representants de la ciutadania debaten amb
responsables polítics i tècnics municipals els
assumptes públics de la vila.

2. Les seves funcions principals són:
a) Debatre els plans d'actuació generals
b) Assessorar al govern municipal respecte

de les grans línies de la política i gestió muni-
cipal

c) Canalitzar queixes i suggeriments
d) Emetre informes i promoure estudis

sobre temes d'interès ciutadà
e) Fer propostes en matèria de desenvolu-

pament econòmic, local, planificació estratè-
gica de la vila, criteris generals dels pressu-
postos municipals, programa d'actuació
anual i grans projectes urbans

f) Proposar la realització d'audiències
públiques i consultes populars o referèndums

g) Promoure la realització de processos
participatius en temes concrets

h) Analitzar les polítiques públiques que
afecten el municipi i,

i) Aquelles altres funcions que li siguin
encomanades per l'Alcalde o Alcaldessa, el
Ple o els Consells territorials.
Article 29

Composició
1. Serà presidit per l'Alcalde o Alcaldessa,

o persona en qui delegui i el vice-president
serà escollit en la primera sessió del Consell
que es faci a l'inici del mandat corporatiu
entre les persones que en són membres i no
són representants de l'Ajuntament ni de qual-
sevol altra administració pública.

La resta de membres del Consell de la Vila
són:

a) Un representant de cada Consell Secto-
rial i Territorial que no podrà ser membre de
la Corporació.

b) Un representant de cada un dels grups
polítics que hagin concorregut a les darreres
eleccions municipals.

c) Persones en representació de les orga-
nitzacions socials, sindicals, professionals i
empresarials més representatives de la vila,
nomenades per l'Alcalde o Alcaldessa a pro-
posta pròpia o de qualsevol òrgan de partici-
pació.

d) Persones en representació de les asso-
ciacions inscrites al Fitxer General d'Entitats
ciutadanes, escollit per les mateixes entitats
mitjançant el procediment que es determini.

e) Fins a 10 persones d'especial rellevàn-
cia ciutadana proposades per l'Alcalde o
Alcaldessa i nomenades pel Consell de Vila.

f) Podran assistir, amb veu però sense vot,
qualsevol regidor/a i el personal tècnic con-
vocat per l'Alcalde o Alcaldessa.

2. En tots els Consells de la Vila, hi haurà
també, amb funció de fe pública i assessora-
ment, amb veu i sense vot, el secretari o
secretària del Consistori, o funcionari o fun-
cionària en qui delegui.

3. L'Ajuntament, en l'acord de creació d'a-
quest òrgan podrà fixar el número màxim de
membres i la seva composició d'aquest con-
sell en funció de la representació efectiva
existent al municipi, ajustant en tot cas
aquesta als apartats de representació esta-
blerts en aquest precepte i com a mínim els
que estableixin les normes de règim local.
Article 30

Funcionament
1. El Consell de Vila es reunirà al menys

un cop cada sis mesos, en sessió ordinària, i
tantes vegades com sigui convocat per l'Al-
calde o Alcaldessa o per 1/3 dels seus mem-
bres. L'ordre del dia de les sessions del Con-
sell es tancarà provisionalment deu dies
abans que es reuneixi, a fi que hi puguin
incloure propostes els consells territorials i
els consells sectorials. L'ordre del dia defini-
tiu es tancarà i notificarà cinc dies abans de
la sessió.

2. La dinàmica de les sessions i les convo-
catòries seran acordades mitjançant Regla-
ment elaborat pel Consell de la Vila i aprovat
pel Ple municipal

3. Aquest mateix reglament podrà preveu-
re la creació d'una Comissió Permanent i
determinarà la seva composició i funcions,
així com la creació de grups de treball i
comissions tècniques que apleguin responsa-
bles dels serveis públics de la ciutat que són
competència municipal i d'altres administra-
cions.

4. Caldrà preveure especialment el funcio-
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nament de les reunions, ja que el nombre
elevat de membres del consell requereix la
utilització de metodologies que garanteixin el
debat i la participació de tots els membres.

5. Les actes de les sessions del Consell de
la Vila es trametran a totes les entitats i asso-
ciacions de la vila, i se'n publicarà un resum
en els mitjans de comunicació municipals.

6. El Consell de la Vila haurà de ser reno-
vat cada quatre anys.

7. Cada any, el Consell de Vila debatrà i
aprovarà un informe de les actuacions realit-
zades durant el període i en proposarà inicia-
tives per millorar-les. Aquest informe serà
tramés al Ple de l'Ajuntament.

8. El funcionament de les sessions i les
convocatòries serà acordat mitjançant Regla-
ment elaborat pel Consell de la Vila i aprovat
pel Ple municipal.
Secció segona

Els Consells Territorials

Article 31

Definició
1. Els consells territorials tenen la finalitat

de promoure i canalitzar una reflexió conjun-
ta de les entitats i de la ciutadania entorn dels
diferents temes que afecten la vida quotidia-
na del seu barri o territori, fent així possible
una major corresponsabilització dels ciuta-
dans i ciutadanes en els afers públics del
municipi.

2. Aquests òrgans es constituiran, si s'es-
cau, a proposta de l'Alcalde o Alcaldessa, a
proposta d'un 10% de les entitats inscrites al
Fitxer Municipal d'entitats de l'àmbit territo-
rial concret o a proposta d'un 3% de les per-
sones més grans de setze anys inscrites al
padró municipal del referit àmbit territorial.
Article 32

Funcions
En termes generals, les funcions bàsiques

dels consells territorials són dues: d'una
banda, permetre el diàleg entre l'Ajuntament,
les entitats i els ciutadans sobre els diferents
temes de la vida quotidiana del territori en
concret de què es tracta, i de l'altra, prendre
consciència de les problemàtiques generals
del barri i del municipi. En concret, les fun-
cions dels consells territorials seran les
següents:

a) Recollir valoracions o propostes dels
ciutadans i de les veïnes o de les entitats,
relatives al funcionament dels serveis o
actuacions municipals en l'àmbit del consell.

b) Estudiar les peticions dels ciutadans i de
les veïnes o de les entitats relatives a les
necessitats del territori i dels seus habitants.

c) Informar sobre temes transcendentals
per a la planificació i gestió del territori de
què es tracti (ordenació urbanística, projectes
d'equipaments...)

d) Rebre informació (o ser consultat) prè-
viament d'aquells assumptes de la seva com-
petència que hagin de ser tractats al Ple.

e) Proposar als òrgans municipals compe-
tents la inclusió, en l'ordre del dia de llurs
sessions ordinàries, dels assumptes que con-

sideri convenients, quan la Junta de Porta-
veus així ho acordi.

f) Valorar i debatre els elements del pla
anual de treball de l'Ajuntament que afectin
el territori de què es tracti.

g) Valorar la possibilitat de crear grups
mixtos administració-ciutadania per a l'estudi
de temes concrets.
Secció tercera

Els Consells Sectorials

Article 33

Definició
1. Els Consells Sectorials són aquells

òrgans de participació que canalitzen les ini-
ciatives i inquietuds ciutadanes al voltant de
diverses matèries i assumptes de competèn-
cia municipal i d'actuació de l'Ajuntament.

2. Es podran constituir a proposta de l'Al-
calde o Alcaldessa o d'un 10% de les entitats
inscrites al Fitxer General d'Entitats ciutada-
nes, l'activitat principal de les quals estigui
classificada dins del sector en concret.
Article 34

Funcions
Els Consells Sectorials poden fer propostes,

informes, consultes i suggeriments, en temes
relacionats amb l'àmbit sectorial de què es
tracti. En concret, les funcions dels consells
sectorials seran les següents:

a) Recollir valoracions o propostes dels
ciutadans i de les veïnes o de les entitats,
relatives al funcionament dels serveis o
actuacions municipals en l'àmbit del consell.

b) Estudiar les peticions dels ciutadans i de
les veïnes o de les entitats relatives a les
necessitats en l'àmbit sectorial de què es trac-
ti.

c) Rebre informació (o ser consultat) prè-
viament d'aquells assumptes de la seva com-
petència que hagin de ser tractats al Ple.

d) Proposar als òrgans municipals compe-
tents la inclusió, en l'ordre del dia de llurs
sessions ordinàries, dels assumptes que con-
sideri convenients, quan la Junta de Porta-
veus així ho acordi.

e) Valorar i debatre els elements del pla
anual de treball de l'Ajuntament que afectin
l'àmbit sectorial de què es tracti.

f) Valorar la possibilitat de crear grups
mixtos administració-ciutadania per a l'estudi
de temes concrets.

Els representants dels Consells Sectorials
poden assistir a les sessions dels Consells
Territorials o del Consell de la Vila, amb veu
i sense vot quan s'hi tractin temes relacionats
amb les seves funcions.
El Consell d'Infants

Article 35

El Consell d'Infants
1. És un consell de participació infantil en

el qual es dóna un espai als infants per poder
pensar, raonar, reflexionar, dialogar i fer pro-
postes per millorar la vila, podent d'aquesta
manera els adults escoltar la seva paraula. Té
la funció principal d'incorporar les vivències

de la població infantil i afavorir la interven-
ció dels nois i noies respecte de qualsevol
actuació municipal, així com ser-ne infor-
mats i opinar sobre totes les actuacions d'al-
tres administracions públiques que actuen a
la vila.

2. El Reglament del Consell d'Infants,
aprovat pel Ple municipal, concreta la seva
organització i el seu funcionament.
Fòrum de Joves

Article 36

Fòrum de Joves
1. És un òrgan de participació juvenil dels

joves de Sitges amb la finalitat essencial
d'impulsar la seva participació en el desen-
volupament social, econòmic i cultural del
municipi i en altres temes municipals que
són d'interès per als joves en particular i per
a la societat en general. El Fòrum actua com
a espai de trobada, coordinació i participació
dels joves de Sitges en els debats, propostes,
suggeriments i queixes respecte a qualsevol
actuació municipal, i també ser-ne informats
i opinar sobre actuacions de les administra-
cions públiques del municipi.

2. El Reglament del Fòrum de Joves, que
haurà de ser aprovat pel Ple municipal, con-
cretarà la seva organització i el seu funciona-
ment.
Les Comissions específiques

Article 37

Comissions específiques
1. El Consell de la Vila, els Consells Terri-

torials o qualsevol Consell Sectorial, així com
l'Alcalde o Alcaldessa podrà promoure la
constitució de comissions de treball específi-
ques per intervenir en temes concrets que es
caracteritzin per tenir una durada determina
en el temps.

2. La composició i el funcionament d'a-
questes comissions seran determinats per l'a-
cord de constitució.

CAPÍTOL VI

EL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA

Article 38

Definició
1. El defensor o defensora de la ciutadania

de Sitges és un òrgan de caràcter unipersonal
que complementa l'organització municipal i
té per missió defensar els drets i les llibertats
públiques dels ciutadans del municipi, per la
qual cosa supervisa l'actuació de l'adminis-
tració municipal i investiga les queixes que li
presenten, i pot actuar també d'ofici.

El defensor de la ciutadania es regularà
d'acord amb el què disposi el Reglament
Orgànic Municipal.

2. El defensor o defensora de la ciutadania
compleix les seves funcions amb inde-
pendència i objectivitat, investigant i resolent
els expedients iniciats d'ofici i les queixes
formulades a petició de particulars.

3. L'administració municipal, i en general
tots els organismes i les empreses que depe-
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nen de l'Ajuntament, estan obligats a auxi-
liar, amb caràcter preferent i urgent, el defen-
sor o defensora de la ciutadania en les seves
investigacions.
Article 39

Recursos econòmics i règim de dedicació
El Ple municipal determinarà en l'Acord

de nomenament del defensor o defensora de
la ciutadania i/o amb motiu de l'inici d'un
nou mandat, el nivell de dedicació exigible a
la seva tasca. També, els recursos humans i
materials necessaris que se li destinen, els
mitjans que se li assignen i les compensa-
cions econòmiques que li corresponen.
Aquestes determinacions només podran
modificar-se amb motiu de l'aprovació dels
pressupostos anuals.
Disposició transitoria

1. Totes les normatives i els òrgans de
nova creació previstos en aquest reglament
han de ser elaborats i constituïts respectiva-
ment en un termini no superior a un any
després d'entrada en vigor d'aquest regla-
ment, sense perjudici de les següents especi-
ficacions:

1.a) Art. 21 relatiu a l'Oficina d'Atenció
Ciutadanal: l'inici del seu funcionament de
l'Oficina d'Atenció Ciutadana Central serà en
el termini d'un any des de l'entrada en vigor
del present reglament, i les altres oficines
territorials entraran en funcionament de
forma progressiva cada any una.

1.b) Art. 22 relatiu a la Guia de Tràmits:
entrarà en funcionament en el termini d'un
any des de l'entrada en vigor del present
reglament.

1.c) Art. 32 relatiu a les Cartes de Serveis:
entraran en funcionament de forma progressi-
va a partir de l'entrada en vigor del present
reglament.

1.d) Art. 42 relatiu a les Memòries partici-
patives: entraran en vigor a partir de l'any
2006.

2. Aquest reglament no és aplicable per a
aquells òrgans i mecanismes de participació
regulats per una norma superior. Tampoc no
és aplicable per als òrgans de participació
que tinguin una regulació específica aprova-
da pel Ple Municipal. En aquest cas, el pre-
sent Reglament és aplicable de manera
supletòria.

3. Aquest Reglament de Participació Ciuta-
dana, en tot allò que tingui incidència en
altres normes i actes administratius munici-
pals prevaldran sobres aquests segons els
principis de jerarquia normativa i especifica-
cions sectorials.

4. Transcorregut un període de dos anys
des de la vigència del present Reglament, se
n'avaluarà el funcionament i s'introduiran les
modificacions que s'estimin necessàries, per
part d'una comissió mixta nomenada a tal
efecte.
Disposició addicional

Qualsevol altre mecanisme o procés de
participació que es pugui proposar no previst
en aquest Reglament ha de ser aprovat en el
Ple Municipal a proposta de la Junta de

Govern Local, excepte aquelles que estiguin
regulades per una norma superior, i en el seu
cas, es modificarà el present reglament incor-
porant en el seu articulat el contingut de les
modificacions, seguint el procediment esta-
blert per la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu
Comú.
Disposició derogatòria

Amb aquesta disposició queda derogat el
Reglament de Participació Ciutadana de l'A-
juntament de Sitges aprovat pel Ple i publicat
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA del 28-1-
2000.
Disposició final

Aquest Reglament una vegada sotmès a
informació pública i aprovat definitivament
pel Ple Municipal, entrarà en vigor un més
després de seva publicació integra al BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.

ANNEX

Fins la data d'aprovació d'aquest Regla-
ment, els consells territorials i els consells
sectorials en funcionament al municipi de
Sitges són els següents:

Consells Territorials:
- Consell Municipal de Les Botigues de Sit-

ges.
- Consell Municipal del Garraf.
Consells Sectorials:
- Consell Municipal d'Educació.
- Consell Municipal d'Esport.
- Consell Municipal d'Accessibilitat.
- Consell Municipal de la Gent Gran.
- Consell Municipal Social.
- Consell Municipal de Cooperació, Pau i

Solidaritat.
- Consell d'Infants de Sitges.
- Consell d'Assessorament i Seguiment del

Centre de Dia "L'Aplec".
Glossari

* Associació: Tres o més persones s'unei-
xen de manera voluntària, lliure i solidària
per a aconseguir, sense afany de lucre, una
finalitat comuna d'interès general o particular
i es comprometen per a això a posar en
comú llurs coneixements, activitats o recur-
sos econòmics, amb caràcter temporal o
indefinit. L'organització interna i el funciona-
ment de les associacions han d'ésser
democràtics, amb ple respecte al pluralisme.

* Ciutadà o ciutadana: Persona física amb
un interès legítim per la vila, sense necessitat
d'estar empadronat.

* Ciutadania: El concepte de ciutadania
sintetitza el conjunt de principis, valors, acti-
tuds i formes de conducta a través de les
quals, les persones es reconeixen com a inte-
grants d'una comunitat, ubicada en un espai
geogràfic, subjectes de drets i deures i amb
capacitat d'influència o de representació en
el govern i/o en la conducció de la societat.

* Consell Veïnal: Òrgan de participació
ciutadana de caràcter territorial que agrupa
persones d'un carrer o d'un barri concret per
tractar temes que preocupen a nivell de barri,

de municipi o a altres nivells.
* Democràcia: Forma de govern que

requereix la participació del poble. Preveu la
independència dels poders executiu, legisla-
tiu, judicial i d'eleccions lliures

* Drets cívics: Drets pels quals la ciutada-
nia participa de la vida pública.

* Drets Humans: Conjunt de drets essen-
cials que tenen les persones només pel fet de
néixer, independentment de la seva naciona-
litat, i que estan recollits en la Declaració
Universal dels Drets Humans.

* Fundació: Les fundacions privades són
entitats sense afany de lucre, constituïdes per
la manifestació de voluntat de les persones
físiques o jurídiques que en són les fundado-
res, mitjançant l'afecció d'uns béns o d'uns
drets, per a la realització de finalitats d'in-
terès general. Poden constituir fundacions
privades les persones físiques i les persones
jurídiques, públiques o privades. Les finalitats
fundacionals han d'ésser lícites, d'interès
general i les seves activitats han de beneficiar
col·lectius genèrics de persones.

* Grup estable: Agrupació de més de tres
persones que es comprometen a posar en
comú recursos econòmics i/o personals,
sense ànim de lucre, amb l'objectiu d'assolir
determinada finalitat d'interès general sense
haver estat inscrita al Registre d'Associacions
de la Generalitat de Catalunya o del Ministeri
de l'Interior o qualsevol altre de funcions
similars.

* ONG: Organització No Governamental.
Terme emprat habitualment per referir-se a
les organitzacions del tercer sector, davant
les organitzacions governamentals (primer
sector: Govern, Administració i Serveis
públics) i les organitzacions amb ànim de
lucre (segon sector: el Mercat, les empreses).

* Societat Civil: Fa referència al conjunt de
la ciutadania organitzada, estigui o no for-
malment constituïda com a organització amb
entitat jurídica. Quan parlem de societat
civil, posem de relleu la presència de certa
trama de relacions socials entre la ciutadania.
Això possibilita l'existència d'un tercer sector
i el sorgiment de moviments socials són indi-
cadors d'una societat civil enfortida. En el si
de la societat civil, s'identifiquen diferents
grups o actors socials, els interessos dels
quals poden ser comuns o divergents.

* Veí o veïna: Persona física registrada al
padró municipal

El que es fa públic per a general coneixe-
ment i als efectes procedents.

Recursos: Contra la present resolució, que
posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalun-
ya, en el termini de dos mesos, a comptar des
del dia següent de la seva publicació.

Sitges, 28 d'abril de 2006.
L'Alcalde acctal., J. Armand Paco i Min-
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guito. Davant meu, el Vice - Secretari acctal.,
Antoni Alsina i Simal.

022006011684
A

Sitges

ANUNCI/EDICTE

Suspensió pel termini d'un any l'atorga-
ment de llicències d'obertura d'activitats
bancàries i immobiliàries en l'àmbit del casc
antic delimitat pel PEPPAC de Sitges.

La Junta de Govern Local, en sessió
ordinària de data 7 de març de 2006, va
adoptar, entre d'altres, el següent acord:

1. Suspendre, en aplicació, de l'art. 71 del
DL 1/2005 de 26 de juliol, i pel termini d'un
any l'atorgament de llicències d'obertura
d'activitats bancàries i immobiliàries en l'àm-
bit del casc antic delimitat pel PEPPAC (iden-
tificat gràficament en el plànol de delimitació
de l'àmbit subjecte a la suspensió que s'a-
companya com annex I), en motiu de l'estudi
i formació del PMU d'integració d'usos
comercials previst en la memòria del POUM
aprovat definitivament en data 16 de novem-
bre de 2.006 per la Comissió d'Urbanisme.

2. Publicar aquest acord al BUTLLETÍ OFICIAL
DE LA PROVÍNCIA, en un dels diaris de més cir-
culació de la mateixa i al diari local, d'acord
amb l'article 83.4 de la Llei 2/2002 d'Urba-
nisme i amb l'article 64 del Decret 303/1997
pel qual s'aprova el Reglament per al desple-
gament i l'aplicació de la Llei 3/1984, de 9
de gener, de mesures d'adequació de l'orde-
nament urbanístic de Catalunya i inserir-lo en
el taulell d'edictes de l'Ajuntament.

3. Comunicar als sol·licitants de les llicèn-
cies d'obertura d'activitats bancàries i immo-
biliàries que la suspensió acordada en els
anteriors punts comportarà la interrupció del
procediment del seu atorgament de confor-
mitat amb els arts. 71 del DL 1/2005 de 26
de juliol i 121 del RD 2159/1978 de 23 de
juny del Reglament de Planejament.

4. Notificar aquest acord als interessats.
Recursos: Contra la present resolució, per

tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no
qualificats, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.

El que es fa públic per a general coneixe-
ment i als efectes procedents.

Sitges, 25 d'abril de 2006.
L'Alcalde, Jordi Baijet i Vidal. Davant

meu, el Secretari, Isidre Martí i Sardà.

022006011926
A

Sora

ANUNCI

Anunci sobre aprovació definitiva d'un
projecte d'obres.

El Ple de l'Ajuntament, el dia 27 d'abril de
2006, ha aprovat definitivament, amb el

mateix contingut amb què fou inicialment
aprovat, atès que no s'ha presentat cap
al·legació durant el termini d'informació
pública, el projecte tècnic titulat Estació
transformadora situada a l'entorn de l'Esglé-
sia així com el seu l'estudi bàsic de seguretat
i salut.

La qual cosa es fa pública, de conformitat
amb el que estableix l'article 38.2 del Regla-
ment d'obres, activitats i serveis dels ens
locals.

Contra aquest acord, que és definitiu en
via administrativa, es podrà interposar amb
caràcter potestatiu, recurs de reposició, en el
termini d'un mes a comptar des del dia
següent al de la última publicació d'aquest
edicte en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i
en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya.

Contra la desestimació expressa del recurs
de reposició, en el seu cas, o bé directament
contra aquest acord, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu, en el termini
de dos mesos a comptar des del dia següent
al de la última inserció d'aquest edicte en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En el cas que la desestimació del recurs de
reposició es produís per silenci administratiu
- silenci que es produeix pel transcurs d'un
mes a comptar des de la data de la seva inter-
posició sense que s'hagi notificat la seva
resolució - el termini per a la interposició del
recurs contenciós administratiu serà de sis
mesos a comptar des de l'endemà del dia en
què el referit recurs de reposició s'entengui
desestimat.

Sora, 28 d'abril de 2006.
L'Alcalde, Eudald Parcerisas Camprubí.

022006012017
A

Subirats

EDICTE

La Junta de Govern, en sessió ordinària
celebrada el dia 26 d'abril de 2006, va apro-
var inicialment, el Projecte d'obres Consoli-
dació estructural de la Torre del Telègraf a
Ordal redactat per Ozcáriz-Lindstrom Arqui-
tectes, SCP.

D'acord amb allò que regula l'article
219.2 de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, s'obre un període d'exposició
al públic de trenta dies, comptador des de
l'endemà de la publicació del present edicte
al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, a fi efecte
que els interessats puguin presentar al·lega-
cions o reclamacions en contra.

En el supòsit que no es presentin al.lega-
cions o reclamacions en contra l'acord d'a-
provació inicial esdevindrà definitiu, sense
necessitat d'adoptar un nou acord.

Subirats, 27 d'abril de 2006.

L'Alcalde-President, Antoni Soler i Ven-
drell.

022006011948
A

Teià

EDICTE

Tramitats els corresponents expedients
segons convocatòria aprovada per Resolució
de l'Alcaldia 546/05 de 21 d'octubre, es fan
públiques les contractacions de personal
laboral fix, aprovades per l'Alcaldia, segons
el següent detall:

Resolució 175/06, de 3 d'abril, per la qual
es resol contractar al Sr. Agustí Gállego Gar-
cia, per realització dels treballs de treballador
familiar, a temps parcial de 20 hores setma-
nals, de dilluns a divendres, amb la retribució
bruta mensual corresponent al grup D, com-
plement de Destí, nivell 11.

Resolució 176/06, de 3 d'abril, per la qual
es resol contractar el Sr. Andreu Gordo Abril,
per realització dels treballs de conserge, a
jornada complerta, fixant la retribució bruta
mensual corresponent al grup E, complement
de Destí, nivell 10.

Resolució 177/06, de 3 d'abril, per la qual
es resol contractar el Sr. Juan Manuel Sán-
chez González, per realització dels treballs
d'Oficial 2a. Obres i manteniment, en jorna-
da complerta, fixant la retribució bruta men-
sual corresponent al grup E, complement de
Destí, nivell 10.

Resolució 180/06, de 3 d'abril, per la qual
es resol contractar la Sra. Francesca Ramen-
tol Duran, per realització dels treballs d'auxi-
liar recepcionista � Polisportiu municipal.

El lloc de treball està sotmès a torns rota-
tius, havent de treballar dissabtes i diumen-
ges amb respecte del descans setmanal, dins
el còmput anual de la jornada laboral esta-
blert en el conveni col·lectiu dels treballadors
d'aquest Ajuntament.

Es fixa la retribució bruta mensual corres-
ponent al grup D, complement de Destí,
nivell 10.

Resolució 181/06, de 3 d'abril, per la qual
cosa resol contractar el Sr. Xavier Andiñach
Raig, per realització dels treballs d'auxiliar
recepcionista � suport a Cultura.

El lloc de treball està sotmès a torns rota-
tius, havent de treballar dissabtes i diumen-
ges amb respecte del descans setmanal, dins
el còmput anual de la jornada laboral esta-
blert en el conveni col·lectiu dels treballadors
d'aquest Ajuntament.

Es fixa la retribució bruta mensual corres-
ponent al grup D, complement de Destí,
nivell 10.

Teià, 21 d'abril de 2006.
L'Alcalde, Andreu Bosch i Rodoreda.
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