


On pots participar?
DINS ELS ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

ALS MECANISMES DE PARTICIPACIÓ

El Consell de la Vila: és l'òrgan consultiu de participació i deliberació popular.

Un espai de posada en comú entre vilatans, associacions i polítics sobre

assumptes d'interès general i transcendentals. Haurà de guiar els processos de

participació.

 

Els Consells Sectorials: d’entrada es creen els d’Equitat, Cultura, Medi Ambient

i Seguretat com a prova pilot. El seu objectiu és facilitar la participació en

cadascun d’aquests àmbits, resoldre dubtes i inquietuds, rebre propostes,

explicar l’acció de Govern, etc.

 

 

El Reglament de Participació també contempla la creació del Consell Editorial

de la revista ENS i regula les consultes, els processos de debat populars, els

pressupostos participatius i les audiències públiques, obligant-se el Govern a

retre’n comptes periòdicament.

 

L’Ajuntament de Sant Pol està decidit a impulsar una democràcia participativa i

directa, aquella que ha de permetre la confrontació d’idees, l’argumentació de

posicions, la recerca de les millors solucions i dels millors consensos, per tal

d’aconseguir una major cohesió social. 

 

L’impuls d’aquesta nova política participativa que ha de reforçar la democràcia

local es farà gradualment, consolidant cada pas que es vagi fent.

 

Sant Pol de Mar disposa des del març de 2021 del Reglament de Participació

Popular: una eina que contempla els processos i òrgans que regiran la política

de participació ciutadana de la vila.

 



Per què un 
Reglament de
Participació Popular?

Per garantir el dret a participar de tots els

vilatans i vilatanes: el dret a ser informats, a

fer peticions, a prendre la paraula, a fer ús de

la iniciativa ciutadana, etc.

 

Les entitats i els col·lectius tenen dret a

inscriure’s al registre municipal, a participar

dels consells, a ser informades, a intervenir, a

que es fomenti l’associacionisme, etc.

Tens dubtes? Contacta'ns!
participacio@santpol.cat



Per a més informa
ció, visiteu www.

santpol.cat/parti
cipa

Consell 
de la
Vila

Amb aquest reglament, l’'Ajuntament de Sant Pol de
Mar vol fer un pas decidit cap a una democràcia
participativa i directa. La implicació dels santpolencs i
santpolenques en la política local no s'ha de limitar
només a l’'elecció d’'uns representants cada quatre anys.
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