
 

 

Capítol 5  
 
Altres canals puntuals de participació  
 
Article 66  
 
Audiències públiques  
 
1. L’Audiència Pública, prevista a l’article 31 de la Carta municipal, tant d’àmbit 
de ciutat com de districte, és la trobada en una data determinada dels o de les 
responsables municipals amb la ciutadania perquè aquesta pugui rebre 
informació i presentar i debatre propostes en relació amb una determinada 
actuació pública, activitat o programa d'actuació. Es pot celebrar a través de la 
plataforma digital quan sigui possible, si així es demana. En el cas dels districtes, 
està regulada en la seva composició, funcions i convocatòria per les normes 
reguladores del funcionament dels districtes i pels reglaments de cada districte.  
 
2. L’alcalde o l’alcaldessa o, per delegació seva, el regidor o la regidora, o el 
comissionat o comissionada amb competència en la matèria, pot convocar 
audiències públiques, per decisió pròpia o a proposta del Consell Municipal o del 
Consell de Ciutat o bé a iniciativa ciutadana d’acord allò establert a la lletra c) de 
l’apartat 2 de l’article 8 d’aquest reglament. En el cas de convocatòries dirigides 
a persones menors de 16 anys, també es pot fer a petició de tres centres 
educatius de la ciutat.  
 
3. Durant un termini no inferior a quinze dies abans de la sessió, s’ha de publicar 
a la plataforma digital la informació relacionada amb el tema que serà objecte de 
debat.  
 
Article 67  
 
Funcionament de les audiències públiques  
 
1. Les sessions de les audiències públiques s’organitzen de la manera següent:  
a) Presentació i posicionament municipal, per un temps no superior a trenta 
minuts.  
b) Torn obert de paraules, durant un màxim de cinc minuts per intervenció, temps 
que es pot escurçar en funció del nombre de persones que en vulguin fer ús, de 
manera que la sessió no tingui una durada superior a les dues hores i mitja.  
c) Torn de rèplica per part dels responsables municipals, si així ho desitgen, per 
aclarir les qüestions que hagin aparegut en el debat. Aquest torn de rèplica té 
una durada màxima de 10 minuts.  
d) Conclusions, si escau, a càrrec de la Presidència, amb un màxim de temps de 
quinze minuts.  
 
2. Els grups municipals poden intervenir per ordre de menys a més 
representació, després del torn obert de paraules i abans de la rèplica. 
Prèviament s’ha d’acordar el temps d'intervenció de cada grup.  
 



 

 

3. Quan aquests debats es facin mitjançant la plataforma digital no caldrà ajustar-
se als temps esmentats, ja que el seu funcionament és continu. La convocatòria 
concreta en determinarà la regulació de la dinàmica que, en tot cas, haurà de 
respectar el principi democràtic de no discriminació i llibertat d’expressió. Resta 
prohibit de fer-hi manifestacions que puguin resultar injurioses o que no respectin 
les normes més elementals de consideració vers les persones.  
 
4. Les audiències públiques dirigides a població menor de 16 anys s’han de 
regular per l’acord de la seva realització tenint en compte les característiques de 
les matèries que es debatran o dels infants i dels i les adolescents convocats.  
 
Article 68  
 
Intervenció oral en el Consell Municipal i en els consells de districte  
 
1. Quan el Consell de Ciutat o el Consell Ciutadà de Districte presentin alguna 
proposta al Consell Municipal o Consell de Districte, un representant podrà 
intervenir en aquests òrgans d’acord amb el Reglament orgànic municipal, les 
normes reguladores del funcionament dels districtes o el reglament de 
funcionament del districte de què es tracti.  
 
2. Així mateix, quan una iniciativa ciutadana que consisteixi en la proposta 
d’aprovació d’una disposició de caràcter general o en la convocatòria d’una 
consulta ciutadana hagi aconseguit les signatures necessàries per poder ser 
tramitada, podrà intervenir en les sessions del Consell Municipal on es debati un 
representant de la Comissió Promotora, d’acord amb el Reglament orgànic 
municipal. 


