
Hble. Vicepresidenta,

En relació al  procés de participació ciutadana que ha posat en marxa la 
Generalitat de Catalunya perquè els ciutadans i ciutadanes manifestin 
la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya, em plau comunicar-li 
el següent:

Tal i com disposa l’article 7è del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, les entitats locals serveixen amb objectivitat els interessos 
públics que els són encomanats i  actuen d'acord amb els principis 
d'eficàcia,  descentralització,  desconcentració,  coordinació  i 
participació. 

- Així mateix, l’article 144 de l’esmentat Decret Legislatiu estableix que 
els  principis  d’actuació  que  han de  presidir  les  relacions  dels  ens 
locals amb l’administració de la Generalitat són els de cooperació, la 
col·laboració i l'assistència recíproques per al millor compliment de 
les funcions.

- Els ajuntaments de Catalunya, històricament, hem aplicat el  criteri 
essencial d’apropar a la ciutadania les eines que facin possible una 
major  participació  per  a  traduir-la  de  forma  efectiva  dins  l’acció 
política  de  l’Ajuntament,  per  mitjà  de  la  creació  dels  canals  més 
adequats per facilitar la participació universal, a partir de la idea que 
tothom que vulgui  participar  pugui  fer-ho acompanyat  d’una acció 
instigadora des de la mateixa institució.

- Hem  fomentat  també  el  reconeixement  de  la  importància  de  la 
participació  ciutadana  en  una  societat  democràtica  i  la  necessitat 
d’adequar  els  mitjans  per  fer-la  efectiva  a  la  diversitat  i 
característiques personals dels ciutadans i ciutadanes. 

Per  tot  això,  i  en  aplicació  dels  principis  de  participació,  cooperació, 
col·laboració i  assistència recíproca que presideixen el  funcionament dels 
ens  locals  de  Catalunya,  l’Ajuntament  de  ________________  posa  a 
disposició de la Generalitat de Catalunya pel dia 9 de novembre de 2014, 
els  equipaments  municipals  que s’enumeraran a  continuació  per  tal  que 
siguin utilitzats com a punts d’exercici del dret de participació en el procés 
que ha posat en marxa la  Generalitat  perquè els  ciutadans i  ciutadanes 
manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya.

Atentament,

L’Alcalde,



Nom 
equipament

Adreça Codi 
postal

Municipi Núm. 
Meses (1)

Nom  i   cognoms 
(2)

DNI(2) Mòbil 
(2)

Mail (2)

(1): Número màxim de meses que pot allotjar el local. En cap cas són les meses proposades, que seran establertes pel Departament de 
Governació i Relacions Institucionals.
(2): Dades (Nom i Cognoms, DNI, Mòbil i Mail) de la persona que farà de coordinador del local. Aquesta persona haurà d’inscriure’s com a 
voluntari al portal http://www.participa2014.cat/InscripcioVoluntaris/InscripcioVoluntaris.html .    

Atentament,

L’Alcalde,
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