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Presentació

Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a ser poble sobirà i actiu i no només públic espectador i passiu, 
i una manera de aconseguir-ho és implicant-se en l’elaboració i desenvolupament de les actuacions 
públiques que els afecten. En aquesta línia vam connectar amb les propostes impulsades per la Unió 
Europea i el Consell d’Europa.

S’ha entès convenient partir d’una reflexió 
compartida sobre les pautes i criteris que 
han de regir les estratègies d’intervenció 
ciutadana en clau local. Una reflexió 
sobre les necessitats ( “REPTES”) i 
les solucions ( “PROPOSTES”), tant a 
nivell general municipal, com a nivells 
sectorials (econòmic, social, cultural, 
etc.), tenint en compte les dimensions 
Política - donant cabuda a la ciutadania 
en l ‘ “interès general”, Administrativa 
-amb una forma de treball més horitzontal 
i relacional- i Social -facilitant l’autonomia 
individual i la implicació de la ciutadania 
en l’espai públic.

Aquesta Carta de serveis pretén ser un instrument a l’servei dels ciutadans i visitants de Benidorm que 
millori la informació i el coneixement dels diferents serveis que la Regidoria de Participació Ciutadana 
posa a la seva disposició i en els quals assumim el nostre compromís amb les seves necessitats.

Principis Fonamentals de la Carta de Serveis

La Carta de Serveis de la Regidoria de Participació Ciutadana és un document informatiu dirigit als 
usuaris, ciutadans i visitants de Benidorm en el qual es recullen els serveis prestats per la Regidoria així 
com els drets que els assisteixen a el temps que s’assumeix el compromís amb la prestació d’aquests 
serveis i s’estableixen les mesures correctives corresponents.

Què és la Regidoria de Participació Ciutadana?

La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Benidorm es va crear amb l’objectiu de millorar 
la relació de compromís que s’estableix entre les Institucions Municipals i la ciutadania, amb la convicció 
que per avançar en la millora dels serveis lliurats s’ha de treballar en conjunt.

Els ciutadans tenen el dret i l’obligació de participar en decisions que afecten la nostra societat i podem 
usar aquest dret com a ciutadans / es individuals o col·lectius a través de moviments socials.

Participar vol dir formar part d’un grup social i col·laborar en la presa de decisions que afectin a un grup.
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Quina és la nostra visió de futur?

La Regidoria de Participació Ciutadana pretén ser el referent municipal en tot el que fa a la participació 
ciutadana en la seva dimensió d’informació. D’aquesta manera, aquesta Regidoria pretén aconseguir 
que les associacions del municipi estiguin coordinades i connectades.

Des d’aquesta Regidoria s’ha considerat que havia de partir també des de la comprensió de les dinàmiques 
socials, econòmiques i territorials que tenen un impacte local, per arribar a superar les dificultats en 
la definició de les polítiques públiques, sent un pla estratègic una oportunitat per, a més, renovar els 
instruments d’integració vertical i horitzontal d’aquestes polítiques i estratègies de desenvolupament 
territorial.

Serveis que prestem

• Residents Estrangers

• Guia de accessibilitat

• Consell Veïnal

• Gestió, recerca i facilitació d’informació

Compromisos i indicadors

Compromisos Indicadors
1. Sistemes de defensa dels drets ciutadans Nombre de reclamacions i / o queixes resoltes / 

nombre total 
2. Pla per a la millora de la convivència i de civisme Nombre d’accions

Nombre de programes creats
3. Reglament de participació ciutadana Nombre de canals habilitats
4. Fomentar la participació dels Consells Nombre de sessions

Nombre de participants en les sessions
5.Conèixer la cultura i el patrimoni històric a través 
de diversos idiomes

Nombre de rutes

Nombre d’autobús

Nombre de sol·licitants
6. Pla de promoció de l’associacionisme Nombre de resolucions / acords signats

Nombre de cursos / tallers impartits anualment

Participació ciutadana. vies habilitades

Nombre de canals comunicació parts interessades
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7.Plan de promoció de l’associacionisme en 
residents estrangers

Nombre de resolucions / acords signats

Nombre de cursos / tallers impartits anualment

Participació ciutadana. Vies habilitades.

Nombre Canals comunicació parts interessades.

Nombre de visites
9. Pla d’usos dels equipaments municipals. Nombre d’actes / reunions / esdeveniments
10. Reserva d’espais municipals a través 
d’associacions

Nombre de reserves

11. Organitzar tot tipus de consultes a la ciutadania 
amb relació a l’DTI

Nombre de consultes

12. Conèixer necessitats i expectatives de l’ciutadà 
respecte a l’DTI

Nombre d’assistents 

13. Informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el 
DTI

Nombre de campanyes

Drets dels visitants i usuaris

1. Identificar amb claredat la unitat administrativa que és competent per a la prestació de servei requerit.

2. Rebre informació administrativa general de manera presencial, telefònica i electrònica de forma eficaç 
i ràpida.

3. Ser tractat amb respecte i consideració

4. Rebre informació administrativa real i veraç

5. Escollir el canal a través del qual relacionar-se amb la Regidoria

6. Obtenir informació a través de mitjans electrònics dels procediments i tràmits necessaris per accedir a 
les activitats de l’servei i per al seu exercici

7. La seguretat i confidencialitat de les dades que figurin en els fitxers, sistemes i aplicacions de la 
Regidoria.

8. La qualitat dels serveis públics prestats per mitjans electrònics per l’Agència.

9. Col·laborar i participar amb la Regidoria de Participació Ciutadana formulant consultes, propostes o 
comentaris a través de l’correu electrònic, per telèfon o per correu postal.

10. Presentar suggeriments i queixes de forma presencial, a través de la seu electrònica o per correu 
postal.
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Incumplimiento de los compromisos

En cas d’incompliment dels compromisos recollits en aquesta Carta de Serveis, la Regidoria de 
Participació Ciutadana proposa les següents mesures:

• Executar preferentment els procediments que es trobin afectats pels compromisos adquirits en 
aquesta Carta de Serveis sense perjudici de el dret de l’ciutadà a la presentació de les queixes i 
suggeriments pertinents

• Comunicació de disculpes de l’màxim responsable de l’organització en la qual s’informi de les mesures 
correctores per a esmenar l’incompliment

• A petició de l’afectat o afectats, reunió amb el màxim responsable de l’organització en la qual se’ls 
donarà puntual informació de les mesures correctores per a esmenar l’incompliment

• La comunicació es realitzarà, preferentment via correu electrònic o mitjançant la seu electrònica per 
flexibilitzar i agilitzar la resposta

Horaris, Localització i contacte

Informació Presencial: Plaza Sus Majestades Reyes de España, 1

Centraleta Telefònica: Plaza Sus Majestades Reyes de España, 1


