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Administració Local

2016-01556
Ajuntament de Reus
Secretaria General - Assessoria Jurídica

A N U N C I

El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 28 de desembre de 2015, ha aprovat inicialment el Reglament 
de funcionament del Registre Ciutadà.

Efectuat el tràmit d’informació pública sense que s’hagin formulat al·legacions o suggeriments, l’esmentat reglament 
resta aprovat defi nitivament i es publica el seu text íntegre als efectes previstos a l’article 66 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals:

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL REGISTRE CIUTADÀ

Exposició de motius
L’Ajuntament de Reus té la clara voluntat d’incrementar el nivell de participació en els afers públics dels ciutadans 
i ciutadanes a títol individual, és per aquest motiu que impulsa la creació del Registre Ciutadà amb la fi nalitat de 
posar a disposició de la ciutadania una eina, un mitjà a través del qual vehicular la participació de les persones 
interessades. 
La Llei reguladora de les bases de règim local estableix al seu article 69 que les corporacions locals facilitaran la 
més àmplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans a la vida local.
En el mateix sentit la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
pretén introduir un canvi en la cultura administrativa per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i informació 
àmplia de l’organització interna de l’administració així com afavorir la major participació i compromís de la ciutadania 
de les polítiques públiques.

Article 1. Objecte
L’objecte del Registre Ciutadà és l’eina que recull les dades de totes aquelles persones que han manifestat 
explícitament el seu interès per estar informades de l’activitat municipal, i per participar en els òrgans i processos 
que aquest porti a terme.
El Registre Ciutadà garanteix la confi dencialitat de les dades, així com el seu ús correcte per part de la pròpia 
administració municipal. La seva gestió ordinària correspondrà a la regidoria competent en matèria de polítiques de 
participació.

Article 2. Àmbit subjectiu
Seran susceptibles d’inscriure’s en el Registre Ciutadà totes aquelles persones empadronades a Reus majors de 
16 anys.

Article 3. Inscripció
La inscripció al Registre es farà de manera individual, s’haurà de formalitzar omplint un formulari que es trobarà al 
web www.reus.cat, a l’Ofi cina d’Atenció al Ciutadà i en tots els centres cívics de la ciutat.
Per formalitzar la inscripció caldrà omplir un formulari que recollirà les següents dades: nom i cognoms, NIF, adreça 
postal, telèfon, correu electrònic, data de naixement, presència a les xarxes socials i els àmbits d’interès de la 
persona sol·licitant.
Per donar-se de baixa o modifi car les dades del Registre caldrà omplir i presentar una sol·licitud amb el nom i DNI 
marcant la casella de baixa o modifi cació del Registre Ciutadà.
De manera periòdica l’Ajuntament farà una actualització de dades per regularitzar la informació del Registre. Causaran 
baixa del Registre les persones que, requerides per l’Ajuntament, no donin resposta a aquestes comunicacions.
Per tal de donar compliment a les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
dades de Caràcter Personal (LOPD) en l’enviament d’informació als interessats, la inscripció al Registre Ciutadà 
comportarà la signatura d’un full en el que el ciutadà o ciutadana atorgui el seu consentiment a rebre informació per 
part de l’Ajuntament.
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Article 4. Funcionament
Les persones inscrites al Registre Ciutadà obtindran informació continuada dels projectes i activitat municipal que 
es desenvolupi en el territori o àmbits d’interès.
Tanmateix quan l’Ajuntament endegui algun tipus de procés participatiu s’adreçarà a elles per a informar-les i 
motivar la seva implicació en el procés. També podran formar part d’altres òrgans de participació com a taules o 
grups de treball que es creïn.
Aquests ciutadans i ciutadanes seran convidats als òrgans de participació municipals existents a la ciutat i seran 
escollits exclusivament entre els membres del mateix registre i estaran sotmesos la normativa dels respectius 
reglaments.
L’Ajuntament, a través de la regidoria competent en matèria de polítiques de participació, realitzarà una sessió 
d’acollida als/les inscrits/es quan hi hagi un mínim de 15 inscrits i anirà realitzant-les de manera periòdica a mida 
que hi hagi noves inscripcions, en aquestes sessions facilitarà tota la informació per tal que pugui exercir la seva 
participació amb un alt grau de coneixement.
L’Ajuntament, a través de la regidoria competent en matèria de polítiques de participació, posarà a disposició dels 
inscrits un telèfon i un correu electrònic per tal que puguin fer qualsevol consulta que creguin necessària.
L’ajuntament, a través de la regidoria competent en matèria de polítiques de participació, es compromet a fomentar 
i facilitar la participació de les persones interessades i a potenciar la seva implicació en els afers col·lectius.
Les informacions que l’Ajuntament envii a les persones inscrites seran aquelles que es considerin de major interès 
per a la ciutadania i que destaquin pel seu contingut cívic i participatiu.

Disposició Final
Aquest reglament entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze dies hàbils des de la seva publicació íntegra 
en el Butlletí ofi cial de la Província de Tarragona.

El secretari general, per delegació de signatura, Josep Alberich Forns, cap de Servei de l’Assessoria Jurídica.
REUS, 24 DE FEBRER DE 2016.
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