
NORMAS PARA O DEBATE E ELABORACIÓN DO BORRADOR DO REGULAMENTO DE PARTICIPACIÓN
CIDADÁ DE PONTEAREAS

A participación veciñal é imprescindible para camiñar cara a unha verdadeira democracia. Por iso poñemos
en marcha en Ponteareas, este proceso de elaboración de un Regulamento de Participación cidadá. Trátase,
non soamente de facer e aprobar un Regulamento, se non que ese regulamento sexa elaborado entre toda a
cidadanía de Ponteareas,  comezando así,  o  proceso participativo dende un principio.  Este proceso será
rexido palas seguintes normas:

1. O Pleno Municipal  de Ponteareas 21/07/2015 aproba o presente proceso de participación cidadá
coas presentes Normas. Neste mesmo Pleno apróbase o Borrador de Regulamento de Participación
Cidadá de Ponteareas.

2. Este  Borrador  deberá  contar  coa  máxima difusión  entre  todos  os  colectivos  posibles  e  persoas
particulares  da  vila.  Para  este  fin,  colgarase  na  web  do  Concello  e  se  lle  enviará  por  correo
electrónico a todas as asociacións rexistradas no concello,  durante os tres días hábiles posteriores a
este Pleno. Ás asociacións das que non se coñeza o seu correo electrónico, enviaráselle carta por
correo ordinario explicando o proceso e indicando como se pode conseguir o borrador. Ademais o
domingo posterior a este pleno se publicará na prensa local de maior tirada. 

3. Na anterior comunicación coas asociacións, na propia web municipal e na publicación en prensa,
convidarase a todos os colectivos que o desexen, estean ou non rexistrados,  a solicitar unha reunión
coa corporación municipal na que se informará sobre o regulamento e no cal se poderán debater
posibles modificacións. O prazo para esta solicitude remata aos 45 días naturais do Pleno no que se
aprobaron estas normas. Todas as solicitudes serán atendidas e se realizarán ditas reunións durante
os  seguintes  60  días  naturais  a  este  Pleno.  A estas  reunións  poderán  asistir  todos  os  partidos
políticos de Ponteareas, con ou sen representación institucional, para o cal se establecerán os canles
de comunicación e convocatoria oportunos.

4. Todos os colectivos e persoas do Concello de Ponteareas, poderán presentar alegacións, tanto en
formato electrónico coma impresos,  sempre segundo o modelo que acompaña estas normas. As
emendas poderán ser de supresión, adición ou substitución. Non se admitirán alegacións que veñan
en outro formato. O prazo para presentar estas alegacións será de 75 días naturais a partir deste
Pleno.

5. As  emendas  serán  debatidas,  e  aprobadas  ou  rexeitadas  nunha  Asemblea  de  Aprobación  do
Regulamento de Participación Cidadá de Ponteareas. Esta Asemblea celebrarase o sábado anterior
ao terceiro Pleno Municipal posterior ao Acordo Plenario de aprobación do Borrador e Normas do
proceso de  participación  cidadá para  a  elaboración  do  Regulamento de Participación Cidadá de
Ponteareas, ás 10:00 no Auditorio Municipal.

6. Para  axilizar  o  debate  da  Asemblea  de  Aprobación  a  Mesa,  constituída  polo/a  concelleiro/a  de
participación e un representante de cada partido da corporación, poderán asumir as emendas que
consideren, para o cal as emendas que se pretendan asumir se deberán publicar na web municipal
con 5 días de anterioridade á Asemblea de Aprobación. Se alguén dos/das presentes na asemblea
non  está  de  acordo  con  unha  emenda  asumida  poderá  defender  o  Borrador  e  procederase  a



votación. Gaña a opción que obteña a maioría simple na votación. A maioría computase a partir da
asistencia actualizada cada media hora. No debate como mínimo concederáselle 2 minutos á defensa
da emenda e outros dous á Mesa que defenderá o Borrador, se existe unha maioría na Mesa que o
acepte poderán darse replicas polo mesmo tempo. 

7. Unha vez aprobado na Asemblea o documento do Regulamento de Participación Cidadá, éste será
consultado cos Servizos Xurídicos do Concello.

8. O sábado anterior ao cuarto Pleno Municipal  posterior ao acordo Plenario de aprobación do Borrador
e Normas do proceso de participación cidadá para a elaboración do Regulamento de Participación
Cidadá e tendo en conta as apreciacións pertinentes por parte dos Servizos Xurídicos do Concello,
celebrarase unha Asemblea de Aprobación Definitiva do Regulamento de Participación Cidadá. Nesta
asemblea, exporanse os posibles cambios por cuestións técnicas ou xurídicas e o Regulamento será
votado novamente.

9. No cuarto Pleno Municipal posterior ao Acordo Plenario de aprobación do Borrador e Normas do
proceso de  participación  cidadá para  a  elaboración  do  Regulamento de Participación Cidadá de
Ponteareas,  o  documento  resultante  da  Asemblea  de  Aprobación  será  referendado  en  votación
plenaria.


