Servei de Qualitat Democràtica

Comissió d’impuls i seguiment del Reglament de Participació
Ciutadana (Disposició Addicional segona)

Primer.- Objecte
La Comissió d’Impuls desenvoluparà un paper de revisió, seguiment i impuls
del compliment del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, amb
l’objectiu d’incidir en algunes dinàmiques de les polítiques de participació
ciutadana de la ciutat.
La creació d’aquesta comissió comportarà:
– La revisió dels aspectes del Reglament que cal millorar o modificar.
– La detecció i disseny d’estratègies de ciutat per a dur a terme
determinats debats ja oberts entorn a la participació ciutadana a
Terrassa, com ara la participació digital vs. participació presencial.
– L’assumpció d’algunes tasques d’impuls i la coordinació de la política de
participació ciutadana de la ciutat.

Segon.- Composició
La composició de la Comissió d’Impuls serà la següent:
–
–
–
–
–
–

La presidència:
el regidor o regidora competent en matèria de
participació
1 representant de cada un dels diferents grups polítics municipals
Un màxim de 6 representants d’entitats
Un màxim de 6 persones com a ciutadania individual
Personal tècnic municipal dels serveis de Qualitat Democràtica i
Transparència i del Programa Territorial
En els grups de treball podran formar part altres entitats i col·lectius de la
ciutat, i experts en participació ciutadana.

Tercer.- Procediment per a l’elecció de la ciutadania a nivell individual i de
les entitats de la ciutat
a) Ciutadania a nivell individual:
– Es convidarà a participar les persones que a nivell individual formen part
com a membres dels diferents consells municipals de districte.
– Les persones que comuniquin al servei de Qualitat Democràtica que
estan interessades en formar part de la Comissió, seran convocades a
una reunió on participaran en el sorteig aleatori. Del sorteig sortirà una
llista ordenada a partir de la qual s’agafaran les 6 persones.
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b) Entitats de la ciutat
–

–

–

S’informarà les entitats sobre la constitució de la Comissió d’Impuls
per email, a través de la web municipal i del portal d’entitats, i a
través de les xarxes socials municipals.
Les entitats de la ciutat que estiguin correctament inscrites en el
RMEAC (Registre Municipal de Participació Ciutadana) i que tinguin
els òrgans de govern actualitzats, podran presentar la sol·licitud de
participació en la Comissió a través del formulari específic que
s’habilitarà en la seu electrònica.
Les entitats que hagin presentat la sol·licitud en el termini establert i
que compleixin el requisit anterior seran convocades a una reunió on
s’escolliran les 6 entitats mitjançant sorteig aleatori. El sorteig donarà
com a resultat una llista ordenada a partir de la qual s’agafaran les 6
primeres entitats. La resta serà tinguda en compte pel plenari de la
Comissió d’Impuls a l’hora de formar els grups de treball o abordar
temes monogràfics.

Quart.- Funcionament
El plenari de la Comissió d’Impuls crearà els grups de treball o comissions
específiques que consideri necessaris per donar compliment als objectius de
seguiment, impuls i propostes de millora dels mecanismes i espais definits en el
Reglament Municipal de Participació Ciutadana, així com per fer el seguiment
del desplegament de la plataforma Decidim “Participa a Terrassa” .

Cinquè.- Durada de la Comissió d’Impuls
Després d’un any de funcionament de la Comissió d’Impuls, el plenari farà la
corresponent valoració amb l’objectiu de millorar la composició, les funcions i
la metodologia de treball, i a partir d’aquesta valoració proposar la constitució d’
una nova Comissió d’Impuls per al següent mandat.

