Participacio
PART 31/2021 OF.
En Jaume Renyer Alimbau, secretari general de l'Ajuntament de Reus, CERTIFICO:
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió duta a terme el dia 12 de febrer de 2021,
va aprovar l'acord que seguidament es transcriu, amb la salvetat i a reserva dels
termes que resultin de l'aprovació de l'acta segons el que senyala l'article 206 del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals:
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Participació, Bon Govern i Serveis Generals. Aprovació del Pla Estratègic de
Participació Ciutadana 2019-2023.
"En data 20 de setembre de 2019, el Ple de la Corporació, va aprovar definitivament el
Reglament de Participació Ciutadana de Reus, amb l’objectiu de regular els canals de
relació entre la ciutadania i l’Ajuntament de Reus per promoure i facilitar la
participació en els processos de presa de decisions polítiques i en la gestió dels
serveis i els assumptes d’interès municipal.
Amb la voluntat de poder desplegar cadascun dels instruments de participació
continguts en el citat reglament, l’article 81 del mateix, estableix que l’Ajuntament
elaborarà un Pla Estratègic de Participació Ciutadana amb la finalitat d’establir les
línies estratègiques a seguir per tal d’assolir els objectius fixats en aquesta matèria.
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El Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Reus, es va publicar al
BOPT el 10 d’octubre de 2019, i va entrar en vigor el 4 de novembre de 2019 i,
complint allò establert en la seva disposició transitòria segona, els treballs per
l’elaboració del Pla Estratègic de Participació es van iniciar a principis de l’any 2020.
L’objectiu del Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Reus és disposar d’una eina
que permeti definir les prioritats de l’acció de govern en matèria de participació
ciutadana, així com concretar i desplegar tot allò establert al nou Reglament de
Participació Ciutadana (en endavant, RPC), de manera planificada, integradora i
cohesionada. El Pla contempla quatre eixos estratègics (accés a la informació,
transparència i retiment de comptes, foment de la cultura participativa i democràtica,
instruments de participació ciutadana, canals i mitjans de participació ciutadana), 19
línies de treball, 87 objectius i 123 accions.
La seva elaboració no és només fruit del treball intern de la Regidoria de Participació,
Bon Govern i Serveis Generals, sinó que també es té en compte, entre d’altres, el
procés de participació del Reglament de Participació Ciutadana, el propi reglament, el
Pla d’Acció Municipal en el que es va realitzar també un procés de participació que va
derivar en les conclusions extretes en el punt 1.2.1.4 per elaborar el pla estratègic, la
pròpia experiència adquirida pels resultats i avaluacions dels diversos processos
participatius, així com les propostes d’altres regidories i dels grups municipals.
Vist l’informe emès per la tècnica de Participació de data 2 de febrer de 2021.
Vist l’informe jurídic de data 2 de febrer de 2021.
L’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determina que els ens locals tenen
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competències en els àmbits de la participació ciutadana.
De conformitat amb l’establert a l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local i 8 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, sobre les
potestats dels municipis.
Resulta d’aplicació l’article 83 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques en quant al tràmit d’audiència.
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En relació a l'òrgan per a l'aprovació de l’esmentat Pla, correspon a la Junta de Govern
Local, de conformitat amb l’acord de Ple de data 3 de juliol de 2019 pel qual, entre
d’altres, es disposa delegar en la Junta de Govern Local totes les competències de
caràcter delegable, i aquesta no forma part de cap de les excepcions de l’article 22.4
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot l’exposat, i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona, es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla Estratègic de Participació Ciutadana del municipi
de Reus.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
12/02/2021

SEGON: Sotmetre l'acord d'aprovació inicial, i el Pla Estratègic de Participació
Ciutadana del municipi de Reus, a informació pública per un termini de trenta dies a
comptar de l'endemà de la publicació de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona (BOPT). En el cas que no es formulin reclamacions, ni al·legacions, l'acord
d'aprovació inicial esdevindrà definitiu.
TERCER: Facultar a la Regidora delegada de l’Àrea de Participació, Bon Govern i
Serveis Generals, per subscriure tots els documents que siguin necessaris pel
desenvolupament d’aquest acord.
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
de la seva notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es pot interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la seva notificació."
I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present certificació,
d'ordre i amb el vistiplau del Molt Il·ltre. Sr. Alcalde, a la ciutat de Reus.
Vist i plau,
President

El secretari general

Carles Pellicer Punyed

Jaume Renyer Alimbau
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