
QUÈ ÉS UN REGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ?

PER QUÈ CAL UN PROCÉS 
PARTICIPATIU PER ELABORAR-LO?

PER QUÈ ELABORAR UN 
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ?

És una guia que detalla els 
mecanismes que es posen a 
l’abast de la ciutadania i les 
entitats per participar en la vida 
pública local.

Per oferir l’oportunitat a la ciu-
tadania de refl exionar entorn 
la participació ciutadana al 
municipi.

Per incentivar la participació 
ciutadana com a estratègia 
transversal de les polítiques 
locals, com l’eix d’una nova 
forma de governar, més oberta, 
transparent i de col·laboració.

COM S’ELABORARÀ EL 
REGLAMENT?

A partir d’accions de debat que 
impliquin tant a l’Ajuntament, 
a nivell polític i tècnic, com a 
la ciutadania associada i no 
associada, en la defi nició de 
les línies de les polítiques de 
participació local.

www.mont-roig.cat

FASES 
DEL PROCÉS DE 
PARTICIPACIÓ
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L’Ajuntament de Mont-roig del Camp vol impulsar un Reglament de 
Participació que serveixi de guia per tal que tothom pugui prendre 
part en la vida pública municipal.

Per elaborar-lo, el consistori ha iniciat un procés participatiu que servirà per concretar 
els diversos instruments i canals que es posaran a l’abast de les veïnes i veïns.



TOTES I TOTS HI 
PARTICIPEM!

Més informació: participacio.ciutadana@mont-roig.cat

Segueix tot el procés a mont-roig.cat/participacio

REPRESENTANTS POLÍTICS I TÈCNICS  
Sessions personalitzades per analitzar com s’entén la participació 
ciutadana, partint d’un govern obert i transparent, amb l’objectiu 

d’establir les bases del Reglament.

CIUTADANIA 
Per elaborar el Reglament es farà una consulta ciutadana amb 

l’objectiu de conèixer les expectatives de les veïnes i veïns en relació 
amb la participació ciutadana.

PARTICIPA, APORTA, 
PROPOSA!

CONSULTA CIUTADANA  
Entra a www.mont-roig.cat/participacio fins al 25 d’abril i participa 

en la consulta ciutadana que estarà activa durant aquests dies. La 
teva opinió servirà per poder elaborar aquest Reglament!

També pots respondre a la consulta ciutadana mitjançant les butlletes i les urnes que 
trobaràs, durant aquestes dates, a les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciutadania de 

Mont-roig i Miami Platja

SESSIONS DE DEBAT VIRTUALS  
Vols participar en les sessions de debat? Inscriu-te i rebràs tota la 

informació sobre les convocatòries i com fer les teves aportacions.
Entra a www.mont-roig.cat/participacio i omple el formulari d’inscripció.

ENTITATS  
A través de sessions de debat, les entitats tindran un paper destacat a 
l’hora d’indicar com els agradaria participar en les decisions públiques.


