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                 RESOLUCIÓ 
 
                              Fets 
 

El Reglament Municipal de Participació Ciutadana, aprovat pel Ple municipal en sessió 
celebrada el  de juliol de 2016  preveu, en la disposició addicional segona, la creació d’una  
comissió per impulsar les accions previstes en el Reglament, així com per fer-ne el 
seguiment i avaluar-ne la implementació. 
 
Aquesta comissió d’impuls i seguiment ha d’estar  formada per un representant de cadascun 
dels diferents grups polítics municipals, per representants d’entitats, per la ciutadania i per 
personal tècnic municipal, i estarà presidida pel regidor o la regidora que tingui la 
competència o per la persona en qui delegui.  
 
En data 19 de juny de 2018 es va constituir la primera Comissió d’impuls i seguiment del 
Reglament  amb vigència del  mandat 2015-2019. 
 
La constitució de la Comissió per al mandat 2019-2023 fa necessari obrir una nova 
convocatòria per a la presentació de candidatures de les entitats i associacions ciutadanes, 
altres col·lectius i persones a títol individual, i donar compliment a la composició de la 
comissió establerta en la disposició addicional segona del Reglament Municipal de 
Participació Ciutadana. 

 
Per facilitar la participació en la convocatòria de  presentació de candidatures s’estableix un 
procés amb una durada mínima d’un mes a partir de la publicació de la informació en la 
plataforma Participa a Terrassa. 
 

Vist l’informe emès pel Servei de Qualitat Democràtica. 
 

És per això que, com a regidora, en ús de les atribucions que li han estat delegades 
mitjançant el decret de delegacions d’Alcaldia  2020-11-05 DELE -11407/2020, 
 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar les Bases reguladores de la convocatòria per a la presentació de 
candidatures per formar part de la Comissió d’Impuls i Seguiment del Reglament Municipal 
de Participació Ciutadana en representació de les entitats i associacions ciutadanes, altres 
col·lectius i persones a títol individual que figuren a continuació: 

 
 

Primera.- Objecte de la convocatòria  
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és la presentació de candidatures per formar part de la 
Comissió d’Impuls i Seguiment del RMPC , en tres àmbits de representació: entitats i 
associacions ciutadanes (11 membres), col·lectius (2 membres) i persones a títol individual 
(2 membres)  
Segona.- Requisits de les propostes de candidatura  
 
Podran demanar formar part de la Comissió d’Impuls i Seguiment: 
 

a) Les entitats i associacions de la ciutat que estiguin inscrites al Registre Municipal 
d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC) 



  
 
 
 

b) Col·lectius no constituïts en entitat que estiguin inscrits al Registre de Participació 
de la Ciutadania 

c) Persones a títol individual que estiguin inscrites al Registre de Participació de la 
Ciutadania 

 
Tercera.- Requisits de les persones proposades 
 
Les persones proposades hauran de reunir, a la data d’inici del termini de presentació de 
propostes, els següents requisits: 
 
a) Ésser major de 16 anys 
 
b) Ser veí o veïna de Terrassa, en el cas de persones a títol individual 

 
 

Quarta.- Presentació de les propostes de candidatura 
 

1. Les propostes per formar  part de la Comissió d’Impuls i Seguiment del RMPC s'hauran 
de presentar a través de la seu electrònica municipal mitjançant el tràmit específic habilitat a 
aquest efecte, que s'haurà de signar electrònicament amb certificat digital.  

2. Amb caràcter excepcional, i sempre que no hi hagi possibilitat de fer-ho 
telemàticament, les persones que presentin una proposta de candidatura a títol personal, 
així com els altres col·lectius inscrits al Registre Municipal de Participació de la Ciutadania 
podran presentar la seva candidatura presencialment, a les Oficines d’Atenció Ciutadana. 
Aquesta excepcionalitat no és d’aplicació a les entitats. 

3. Al formulari de presentació de candidatures cada entitat, associació o col·lectiu haurà 
de designar la persona que es proposa per exercir la representació en les sessions de la 
Comissió d’Impuls i Seguiment del RMPC.  

 
4. El formulari de presentació de candidatures es podrà acompanyar d’un document on 
cada candidatura exposi els seus mèrits en relació amb la participació. Aquesta informació 
servirà per valorar cada candidatura en cas de presentar-se més propostes que places 
s'hagin de cobrir d'acord amb el que s'especifica a la Base Setena. La informació, que ha de 
ser descriptiva i no merament declarativa perquè es tingui en consideració, s’haurà de 
referir, preferentment, als següents àmbits: 

(a) En el cas de les entitats inscrites al RMEAC: 

• La participació de l’entitat en els  diferents espais estables de participació (consells 
municipals, taules, comissions, etc.), en comissions de seguiment de processos 
participatius, en la Comissió d’Impuls i Seguiment del RMPC de l’anterior mandat, la 
utilització dels mecanismes de participació del Reglament Municipal de Participació 
Ciutadana, i d’altres actuacions participatives d’altres administracions. 

• La participació en accions formatives en matèria de participació, rebuda tant per 
organismes públics com per entitats privades. 

• La qualitat democràtica de l’entitat:  participació interna , compliment de les 
obligacions de la Llei de Transparència i publicació actualitzada a l’espai web de 
l’entitat. 

• Altres mèrits que l’entitat consideri. 



  
 
 
 

 
 

(b) En el cas del col·lectius inscrits al Registre de Participació de la Ciutadania i persones a 
títol individual: 
 
• La qualitat democràtica del col·lectiu:  participació interna , compliment de les 

obligacions de la Llei de Transparència i publicació actualitzada a l’espai web de 
l’entitat. 

• Els mèrits que el col·lectiu o persona candidata vulgui aportar en relació amb la 
seva trajectòria, activitat, etc., relacionats amb la participació en els diferents espais 
estables, processos i mecanismes de participació, i d’altres que es considerin 
rellevants per formar part de la Comissió d’Impuls i Seguiment.  

 
(c) En el cas de persones a títol individual: 

 
• Els mèrits que la persona candidata vulgui aportar en relació amb la seva 

participació en espais estables, processos i mecanismes, així com la  trajectòria i 
activitat relacionades amb la participació i que es considerin rellevants per formar 
part de la Comissió d’Impuls i Seguiment.  

 
Cinquena.- Termini de presentació 
 
Les propostes per formar part de la Comissió d’Impuls i Seguiment del RMPC es podran 
presentar durant un termini mínim d’un mes, a comptar des de l’inici de la comunicació 
pública i activació de l’espai de la Comissió en la plataforma Participa a Terrassa. 
 
Sisena.- Criteris de valoració de les candidatures 
 
Quan el nombre de sol·licituds presentades en cada àmbit de representació sigui igual o 
inferior als llocs a cobrir, la Regidora delegada de participació procedirà al seu nomenament 
d'acord amb la Base Setena, després de donar comptes a la Comissió Política de Qualitat 
Democràtica. 
En cas d'haver-hi un nombre de candidatures superior al nombre de places a cobrir en algun 
dels àmbits, l'expedient amb les candidatures presentades s'elevarà a la Comissió Política 
de Qualitat Democràtica  perquè proposi les entitats, col·lectius i persones que hauran de 
formar part de la Comissió d’Impuls i Seguiment d'acord amb els mèrits que s'especifiquen a 
la base quarta. 
 
1.- Procediment en cas d'igualtat en els mèrits al·legats 
 
En cas d’igualtat entre diferents candidatures, un cop valorats tots mèrits aportats, la 
Comissió Política de Qualitat Democràtica decidirà tenint en compte la paritat de gènere, la 
pluraritat d’àmbits temàtics i la franja d’edat. 
 
També podrà efectuar la selecció mitjançant sorteig, que es farà de manera separada per a 
cada àmbit de representació col·locant en una urna els noms corresponents a les 
candidatures presentades. Resultaran elegides les primeres candidatures extretes fins a 
cobrir el nombre de places. 
 
2.- Distribució de les places no cobertes 
 



  
 
 
 

En cas que les candidatures presentades en qualsevol dels tres àmbits de representació 
sigui inferior a les places que corresponen a cada àmbit, les que no s'hagin pogut cobrir 
s'afegiran a les places de representació disponibles per als altres àmbits d'acord amb els 
criteris següents: 
 
a) Les places reservades per altres col·lectius (2) i persones individuals (2), es podran 
acumular en un sol d'aquests àmbits en cas de no haver-hi cap proposta de candidatura en 
un d'ells. 
 
b) En cas de quedar sense cobrir alguna de les places de l'apartat anterior per falta de 
candidatures, les no cobertes s'afegiran a les places reservades per a entitats. 

 
 
c) En cas que quedin places no cobertes entre les reservades a entitats per falta de 
candidatures i hi hagi candidatures que s'hagin quedat sense plaça pertanyents a altres 
col·lectius i persones individuals, la Comissió Política de Qualitat Democràtica podrà acordar 
incrementar el nombre de representants en aquests dos àmbits, fins assolir el nombre 
màxim de membres de la Comissió. 

 
3.- Proposta de designació 
 
La Comissió Política de Qualitat Democràtica formularà finalment una proposta de 
designació dels membres que composaran la Comissió d’Impuls i Seguiment del RMPC  fins 
al nombre màxim de places a cobrir.  
 
 
 
Setena.- Nomenament i durada del càrrec 
 
El nomenament dels membres de la Comissió d’Impuls i Seguiment del RMPC es farà per 
Resolució de la Regidora delegada en matèria de participació. 
El mandat de les persones designades com a membres de la Comissió coincidirà amb el de 
la Corporació municipal i, per tant, es renovarà o modificarà la seva composició quan s’iniciï 
cada mandat corporatiu. 

 
 

 
Segon.-  Obrir un procés de convocatòria pública per tal que es puguin presentar 
candidatures a formar part de la Comissió d’impuls i seguiment del Reglament Municipal de 
Participació Ciutadana durant un període de 30 dies hàbils a comptar a partir de la 
publicació de la informació en la plataforma Participa a Terrassa. 
 
 
Tercer.- Comunicar el contingut d’aquesta resolució a totes les entitats, associacions i altres 
col·lectius i agrupacions ciutadanes, fer-ne la màxima difusió entre la ciutadania en general, 
i publicar el precedents acords al portal Participa a Terrassa. 

 
 
 
 
Ona Martínez Viñas 
Regidora delegada de Qualitat Democràtica 
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