
 
 

Ajuntament de La Jonquera 
 

REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE 

L’AJUNTAMENT DE LA JONQUERA 

 

PREÀMBUL 

L’equip de govern de l’Ajuntament de La Jonquera valora molt positivament la participació 

ciutadana en els diferents mecanismes del municipi. 

La participació ciutadana esdevé un element important en la societat actual, per aquest motiu 

s'ha donat més protagonisme, amb un reglament de participació ciutadana. 

En aquest document tot ciutadà pot trobar diferents canals de participació actius sobre diferents 

aspectes que afecten i tenen a veure amb l'àmbit municipal, des d'enquestes per consultar 

l'opinió dels veïns i veïnes fins als canals i mitjans de participació que s'ofereixen actualment.  

Amb la voluntat d'estar en constant evolució i d'incorporar nous elements de participació. 

 

ARTICLE 1.- CONSULTES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Amb caràcter mínim anual, l’Ajuntament de La Jonquera realitzarà enquestes i consultes sobre 

diferents aspectes relacionats amb els serveis del municipi. 

Aquesta és una eina de participació online de caràcter consultiu per valorar i tenir en compte la 

opinió, en primer terme, dels veïns i veïnes del municipi. 

Les enquestes sempre són accessibles des de qualsevol ordinador, smartphone o tablet amb 

accés a Internet. 

 

ARTICLE 2. – PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

Des de l’Ajuntament de La Jonquera vol decidir amb els veïns i veïnes de la vila una part de les 

inversions del pressupost municipal.  

Els Pressupostos Participatius de La Jonquera, un procés de participació on els ciutadans i 

ciutadanes determinen el destí de com a mínim 25.000€ del pressupost de l’any vigent. Els 

ciutadans podran a fer propostes, prioritzar-les i votar-les 

 

ARTICLE 3. – CAFÈ AMB L’ALCALDESSA 

Aquest espai de participació ciutadana que té com objectiu que els veïns i veïnes de La Jonquera 

pugin comunicar-se amb l’Ajuntament directament a través del seva màxima representant, 

l’alcaldessa. 

Aquest espai vol consolidar el pas d’un model de gestió basat en la democràcia representativa a 

un model basat en la democràcia participativa. 

Les dades proporcionades seran incorporades a un fitxer creat per l'Ajuntament de La Jonquera 

per a atendre els suggeriments, queixes i consultes dels ciutadans. En qualsevol moment es pot 

exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, dirigint-se a 

l'Alcaldia de l'Ajuntament. 



 
 

Ajuntament de La Jonquera 
 
Per a poder accedir-hi cal enviar un correu electrònic alcaldia@lajonquera.cat o trucar al 972 

554 005 

 

ARTICLE 4. – INSTÀNCIA GENÈRICA, QUEIXA O SUGGERIMENT I PROPOSTA 

El veí o veïna de La Jonquera pot participar activament a través del tràmits online: 

 Instància genèrica  

 Queixes, suggeriments i propostes 

 

A més pot adreçar-se directament a l’Ajuntament de La Jonquera en horari d’oficina 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Sens perjudici dels mecanismes que estableix la Llei per a la modificació de reglaments i 

ordenances municipals, aquest reglament parcial de participació ciutadana es concep com un 

document obert que ha de ser validat per la pràctica. 

 

L’Ajuntament es compromet a revisar regularment el seu desplegament i a modificar-ne el text, 

si s’escau, tenint molt en compte tant l’experiència pròpia com les innovacions que es vagin 

produint. 
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