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REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PREÀMBUL

La participació ciutadana és un dret fonamental de les persones, així
reconegut per l’Estatut de Catalunya en el seu article 29: “Els ciutadans
de Catalunya  tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers
públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en
els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.

L’Estatut estableix així mateix el compromís dels poders públics amb el
foment de la participació: “Els poders públics han de promoure la participació
social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i
també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social,
cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme,
lliure iniciativa i autonomía”.

Per la seva proximitat a la ciutadania i el seu coneixement de la realitat
social del territori, els ajuntaments són el millor escenari per impulsar i fer
efectiva la participació ciutadana, atès que als municipis es pot establir una
relació més propera entre els ciutadans i ciutadanes, així com entre aquests i
els poders públics. La implicació de la ciutadania a la vida col·lectiva cal que
avanci cap a una democràcia participativa que accepti i reconegui un major
protagonisme de la ciutadania en la construcció col·lectiva del municipi i en
les decisions que l’afecten. La implicació de la ciutadania en els afers
públics comporta un reforç de la cohesió social i del sentiment de pertinença
de la comunitat.

L’Ajuntament de Deltebre opta així d’una manera decidida per la democràcia
participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa.
Per tal de fer-la efectiva, el reglament recull els diferents òrgans, processos i
mecanismes de participació, que s’han d’aplicar depenent de cada
circumstància específica, i, d’aquesta manera, es reflecteix la pluralitat de
realitats i sensibilitats que configuren el municipi. Inclou també el reconeixement
de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació, aposta amb
claredat pel foment de l’associacionisme i, finalment, vincula les tecnologies
de la informació i la comunicació, especialment Internet, a les pràctiques
participatives.

El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l’Ajuntament
davant els ciutadans i ciutadanes per a fomentar la participació democràtica i
la transparència en els assumptes públics locals.
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Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la
voluntat de crear i consolidar un sistema de participació adequat a la
democràcia local de proximitat que reforci el dret constitucional a la
participació en els assumptes públics proclamat a l’article 8 de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya i a l’article 23 de la Constitució. Per això, i en
compliment de l’establert a l’article 70 bis apartat 1 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament posa a disposició de la
ciutadania tots els instruments normatius i materials al seu abast.

La utilització creixent de les noves tecnologies de la informació i el
coneixement ofereixen així mateix la possibilitat de nous canals i oportunitats
d’interrelació entre l’administració i la ciutadania, que han de facilitar
l’exercici dels drets a la informació i la participació.

Els objectius d’aquest procés són:

 Establir un compromís públic de l’Ajuntament de Deltebre davant els
ciutadans i ciutadanes sobre la voluntat d’aprofundiment i el foment de
la participació democràtica en els assumptes públics del municipi.

 Vetllar per fer efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a intervenir
en la gestió dels assumptes públics, tot facilitant en cada ocasió a la
ciutadania els mitjans més adients per a fer-ho.

 Desenvolupar mecanismes de participació en la definició dels projectes
ciutadans i incrementar el nivell de participació de la ciutadania en la
presa de decisions.

 Foment de la cultura participativa dins de l’Ajuntament, vetllant perquè
les diferents àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies
participatives en la seva relació amb les entitats i la resta de la
ciutadania.

 Reforçar el teixit associatiu.

 Ajudar i impulsar les associacions i entitats ciutadanes com
instruments de participació i organització dels ciutadans i les
ciutadanes tant a nivell territorial com sectorial.

 Promoure les seves activitats i fomentar la seva intervenció en la
definició de les polítiques públiques.
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TÍTOL I.

DRETS DE PARTICIPACIÓ DELS CIUTADANS I CIUTADANES

Article 1. Dret a la participació.

Totes les persones tenen dret a intervenir en la gestió dels assumptes públics
locals directament o mitjançant associacions ciutadanes utilitzant els òrgans i
canals de participació establerts en les lleis i en aquest reglament.

Article 2. Dret a la informació.

Totes les persones tenen dret a rebre informació de les activitats
municipals, accedir en els termes legalment establerts als arxius públics
municipals i utilitzar els mitjans d’informació general que estableixi
l’Ajuntament.

L’Ajuntament facilitarà en un termini general de 30 dies des de l’acús
de la petició l’exercici d’aquest dret i establirà els canals d’informació
general per atendre les peticions d’informació que pugui fer qualsevol
persona, amb les úniques limitacions establertes per les lleis, especialment
les que facin referència als drets de protecció de la infància i la joventut, la
intimitat de les persones o la seguretat ciutadana.

El dret a la informació es concreta, com a mínim, en:

a) La capacitat de totes les persones per accedir als arxius públics
municipals i a utilitzar els mitjans d’informació general que estableixi
l’Ajuntament, amb les úniques limitacions establertes per la legislació
vigent, especialment respecte als drets de protecció de la infància i
la joventut, la intimitat de les persones i la seguretat ciutadana.

b) El dret a disposar de canals i vies d’informació estable en els quals es
reculli de forma contrastada i plural la informació relativa a les activitats
municipals.

c) El dret a rebre resposta de l’Ajuntament el més àgil possible i sempre
dins els terminis que marca la legislació en aquesta matèria.

d) El dret a conèixer els barems i/o raons en base a les quals s’ha
acceptat o desestimat l’accés a un servei o l’acceptació o no d’una
proposta, sempre que sigui sol·licitat per la persona o entitat
interessada.
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e) El dret a disposar, a través dels serveis municipals de participació
regulats en el capítol cinquè, de la informació necessària per fer
el seguiment  i avaluació de l’activitat municipal relativa a l’àmbit
d’actuació corresponent.

f) L’Ajuntament de Deltebre garanteix el dret de ciutadans i
ciutadanes a ser informats de l’activitat del municipi i a conèixer els
projectes i les actuacions de la Corporació local. Per assolir aquest
objectiu l’Ajuntament es dotarà dels mitjans de comunicació públics
adients.

Article 3. Dret de petició

Totes les persones tenen dret a fer peticions o sol·licituds al govern municipal
en matèries de la seva competència o demanar aclariments sobre les
actuacions municipals, sense més limitacions que les establertes per les lleis.
Aquest dret s’exerceix utilitzant qualsevol mitjà vàlid en dret que permeti
deixar constància fefaent de la identitat del peticionari/ària i l’objecte de la
petició.

Les peticions poden incorporar suggeriments o iniciatives i es presentaran en
qualsevol oficina d’atenció ciutadana o registre municipal. També es podran
adreçar a qualsevol dels mitjans electrònics o telemàtics establerts per
l’Ajuntament  de conformitat amb la normativa establerta per la llei estatal
Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, o disposicions que en el futur puguin dictar-se en
aquesta matèria Si es fa de manera col·lectiva caldrà que la identificació de
les persones  peticionàries estigui degudament acreditada.

L’Ajuntament acusarà rebut de la petició en el termini màxim de 10 dies i
l’admetrà a tràmit, llevat que concorrin alguna de les causes següents:

a) Insuficiència de l’acreditació del peticionari/ària o peticionaris/àries.
b) L’objecte de petició no és competència de l’Ajuntament
c) La petició té un tràmit administratiu específic.

En el primer cas caldrà donar un termini de 15 dies per esmenar la manca
d’acreditació, transcorregut el qual s’entendrà per desistit en el procediment.
La inadmissió per qualsevol de les altres causes serà objecte de resolució
motivada en el termini general de 30 dies comptadors des de l’endemà de la
presentació de la petició.
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L’Ajuntament, cas de tenir en compte la   petició formulada, donarà
resposta al peticionari/ària en un termini màxim d’un mes informant, si
s’escau, de les mesures que s’han pres a l’efecte o de les actuacions
previstes per adoptar-les.

Article 4. Dret d’audiència.

Totes les persones tenen dret a ser escoltades en la tramitació dels
procediments o en la realització d’actuacions municipals en les quals es
manifesti un interès legítim.
Amb independència de la possibilitat d’accedir a la tramitació dels expedients
administratius, de conformitat amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, aquest dret es pot exercir mitjançant convocatòria municipal a
iniciativa de l’Ajuntament o a proposta ciutadana per tractar temes d’interès
ciutadà, d’acord amb la regulació establerta a l’article 19 d’aquest
Reglament.

Article 5. Dret a la iniciativa ciutadana.

La iniciativa ciutadana permet a qualsevol persona promoure accions o
activitats de competència i interès públic municipal, per la qual cosa aporten
mitjans econòmics, béns, drets o treball personal. En el marc establert per les
lleis, l’Ajuntament regularà:

a) El dret a proposar l’aprovació de projectes o reglaments en els àmbits
competencials propis.

b) El dret a proposar punts a incloure a l’ordre del dia del Ple Municipal

c) El dret a sol·licitar de l’Ajuntament que faci determinada activitat
d’interès públic municipal o implanti qualsevol nou servei municipal no
obligatori legalment comprometent-se, en el seu cas, les persones
sol·licitants a aportar mitjans econòmics, béns, drets o treball personal.

d) El dret a proposar la convocatòria de consultes populars, en els
termes legalment establerts.

Per formular la iniciativa ciutadana sobre propostes d’aprovació de projectes
o reglaments serà d’aplicació l’art. 70 bis, apartat 2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local o normativa futura que reguli
aquesta matèria.
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En cap cas podran ser objecte d’aquesta iniciativa normes reguladores de
tributs o preus públics, ni tampoc totes aquelles que vagin en contra dels
acords executius adoptats per la propia administració.

Podran formular propostes sobre assumptes a incloure a l’ordre del dia del
Ple els quals no es refereixin a la iniciativa prevista a l’apartat anterior,
qualsevol de les entitats inscrites en el Registre d’Entitats municipals (REM),
les quals hauran d’acreditar la seva voluntat, mitjançant certificació de
l’acord de l’assemblea en que es decidí. Igualment, ho podrà sol·licitar
qualsevol persona amb el suport del 15% de la población activa major
d’edat.

Acomplerts aquests requisits, l’alcalde o alcaldessa resoldrà la sol·licitud
motivadament en un termini màxim de 15 dies.

La sol·licitud, per tal que l’Ajuntament faci determinada activitat d’interès
públic municipal o implanti qualsevol nou servei municipal no obligatori
legalment, es podrà formular per qualsevol ciutadà o ciutadana o grups de
ciutadans i ciutadanes mitjançant escrit que indiqui clarament quina
actuació o servei es demana i quins mitjans econòmics i/o personals
aporten els peticionaris, en el seu cas, per col·laborar en la seva realització.

L’òrgan municipal competent comunicarà al peticionari si és admesa la
seva sol·licitud en un termini general de 30 dies tot indicant, en cas
afirmatiu, quines actuacions o mesures es prendran.

Aquestes iniciatives es sotmetran a debat i votació en el Ple, sens perjudici
de que siguin resoltes per l’òrgan competent per raó de la matèria. En
tot cas es requerirà el previ informe de legalitat del Secretari de
l’Ajuntament, així com l’informe de l’interventor quan la iniciativa afecti a
drets i obligacions de contingut econòmic de l’Ajuntament.

Article 6. El dret de proposta.

Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen el dret d’adreçar-se a qualsevol
autoritat o òrgan municipal per elevar propostes d’actuació, comentaris o
suggeriments en matèries de competència municipal o d’interès local.

La proposta es podrà cursar a l’Espai d’Atenció Ciutadana (EAC) per escrit
mitjançant instància o per via telemàtica, a la bústia municipal del correu
electrònic eac@deltebre.cat
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La tramesa de les propostes ciutadanes per mitjans electrònics requerirà la
identificació dels corresponents ciutadans i ciutadanes i l’autenticació de la
mateixa amb el compliment dels requisits establerts per la llei estatal Ley
39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimient Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, de signatura electrònica o disposicions que en el
futur es puguin dictar tant en l’àmbit estatal com en l’autonòmic de Catalunya
en matèria de regulació del drets de la ciutadania a relacionar-se amb les
administracions públiques per mitjans electrònics.

La proposta podrà presentar-la una persona individualment, una entitat o un
col·lectiu de persones afectades o interessades per un tema concret.

L’alcalde o alcaldessa, regidor o regidora en qui delegui haurà d’estudiar el
contingut de la proposta i informar per escrit a la part proposant sobre el curs
que se li donarà en el termini general de 30 dies.

Article 7. Dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments.

Totes les persones tenen dret a presentar queixes, reclamacions i
suggeriments respecte de l’activitat municipal i dels serveis públics locals,
sens perjudici del seu dret a interposar els recursos administratius o
jurisdiccionals pertinents.

La presentació de queixes, reclamacions i suggeriments, podrà fer-se per
escrit a través de l’Espai d’Atenció al Ciutadà (EAC), per via de correu
certificat, correu electrònic, fax, compareixença de l’interessat/da davant les
oficines municipals, supòsit en el qual li serà donada còpia de la
corresponent acta de compareixença o a través de qualsevol altre mitjà
legalment admès.

Per a la defensa dels seus drets, els ciutadans i les ciutadanes podran
dirigir-se a: directament a l’Alcaldia, Regidories i/o Grups Municipals, I al
Síndic de Greuges.

La Carta de serveis de l’Espai d’Atenció Ciutadana serà d’aplicació en tot
allò que suposin drets i terminis de resposta a les queixes dels ciutadans i les
ciutadanes.
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Article 8. Dret d’intervenció davant del Consistori.

Qualsevol ciutadà o ciutadana, així com les associacions de veïns i
veïnes i entitats que es trobin degudament inscrites en el Registre
d’Entitats Municipal (REM), tenen dret a intervenir abans de les sessions
ordinàries del Ple Municipal per aquesta raó s’habilitarà un torn específic de
precs i preguntes del públic assistent. Aquest torn començarà després de
l’últim punt de l’ordre del dia a moderació de l’alcalde o alcaldessa i tindrà una
durada limitada de 30 minuts?.

Les preguntes per escrit s’hauran de lliurar a l’Espai d’Atenció Ciutadana dos
dies hàbils abans de la data de celebració del ple. En cas que el nombre de
preguntes faci impossible que totes puguin ser respostes en el torn de precs i
preguntes, correspondrà a la Junta de Portaveus prioritzar-les en termes
d’interès públic i, si cal, posposar-ne algunes per a una altra sessió.

Les preguntes podran ésser respostes directament per l’Alcaldia o per
qualsevol altre membre de l’Equip de Govern en funció de la matèria
plantejada.

Les preguntes plantejades oralment podran ser contestades en la sessió
següent sens perjudici que l’Alcaldia o la Regidoria corresponent vulguin donar
resposta inmediata, si fos possible.

Les preguntes formulades per escrit amb quinze (15) dies hàbils d’antelació o
superior, hauran d’ésser contestades a la mateixa sessió del Ple.

Qualsevol r egidor o regidora dels  grups municipals d’oposició podrà
intervenir i  participar en aquest torn de precs i preguntes del públic, si se li fa
la pregunta directament.

La durada màxima de les intervencions s’estableix en 2 minuts per a la
pregunta, 2 minuts per a contestar i 1 minut per a rèplica. Aquesta limitació
general no serà aplicable en el cas d’assumptes que per la seva pròpia
complexitat, rellevància o interès ciutadà comportin l’exigència d’un debat
més ampli.

Les intervencions per al·lusions hauran de limitar-se a un màxim de 2 minuts
quan es tracta d’un regidor o una regidora afectada.
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La Presidència podrà en tot cas exercir la seva facultat de retirar l’ús de la
paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les
corresponents intervencions sobre posicionament dels diversos ciutadans i
ciutadanes, grups o regidors/res no adscrits/es.

Article 9. Dret a la consulta popular.
Tots els ciutadans i ciutadanes majors de 18 anys i inscrits al padró
d’habitants tenen dret a consultar directament sobre assumptes de la
competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin d’especial
rellevància per als interessos dels veïns amb excepció dels assumptes
relatius a la Hisenda Local.

Els veïns i veïnes del municipi, en exercici del dret que els reconeix
l'article 29.6 de l'Estatut d'Autonomia, poden promoure la convocatòria d'una
consulta popular en l'àmbit municipal.

La consulta popular, sigui per via de referèndum o altres vies, no podrà
consistir mai en matèria tributària, ni tampoc totes aquelles que vagin en
contra dels acords executius adoptats per la propia administración, i s’haurà
de referir a àmbits de la competència municipal.

Dins d’una mateixa consulta es pot incloure més d’una pregunta.

La celebració de la consulta popular requerirà previ acord del Ple Municipal
adoptat per majoria absoluta i autorització del Govern i s’haurà d’ajustar al
procediment establert en la Llei 4/2010, del 17 de març, de consultes populars
per via de referèndum.

Es fomentarà l’ús de les noves tecnologies en les consultes populars que
s’estableixin en el nostre municipi.

Article 10. Dret a una política municipal de foment de les associacions.

Totes les persones  tenen dret que l’Ajuntament impulsi  polítiques  de
foment de les associacions per tal de reforçar el teixit associatiu  del
municipi i per a la promoció d’iniciatives d’interès general.

L’Ajuntament promourà el Consell d’Entitats amb la finalitat d’integrar la
participació dels ciutadans i les seves associacions en els assumptes
municipals.
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Article 11. Dret a l’accés i utilització de les tecnologies de la informació i
comunicació.

L’Ajuntament promourà l’accés a aquestes eines comunicacionals, en la
mesura de les seves possibilitats i en el marc de la cooperació tècnica i
econòmica amb d’altres administracions i operadors, la connexió a les
llars i facilitarà punts públics d’accés mitjançant la xarxa d’equipaments i
oficines municipals.

Article 12. Ajuts econòmics. Dret d’ús d’infrastructures municipals per a
reunions.

Les associacions veïnals, col·lectius i entitats ciutadanes inscrites en el
Registre d’Entitats Municipal (REM) tindran dret a fer servir els locals,
infraestructures i equipaments de titularitat municipal per a reunir-se quan no
disposin de locals propis o aquests resultin de capacitat insuficient en general
o en casos concrets.

També tindran dret d’us de les infraestructures municipals, els col·lectius
ciutadans i moviments socials que, sense estar inscrits al Registre municipal
d’entitats, ho sol·licitin puntualment i motivin l’interès públic de la seva
activitat.

L’efectivitat  en cada cas de l’exercici de l’esmentat dret estarà en
funció de les disponibilitats municipals i d’existir diverses peticions coetànies
per al mateix lloc i/o data, les peticions seran resoltes en base a la prioritat
en la presentació de la corresponent sol·licitud.

Article 13. Dret d’intervenció de les associacions en el Ple municipal.

1. Les associacions de veïns i veïnes i les entitats que es trobin
degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats previst en l’article
158.4) 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 podran intervenir en
les sessions del Ple Municipal dins del corresponent punt de l'ordre del dia, de
conformitat amb el següent procediment:

a) Haurà de fer-se sol·licitud escrita a l'Alcaldia amb una antelació mínima de
deu (20) dies hàbils abans a la data de celebració del Ple, en la que s'indicarà
el punt o punts de l'ordre del dia en que es desitgi intervenir i així mateix
s'hauran de justificar les raons que puguin avalar dita intervenció.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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b) La petició podrà ser denegada a través de resolució motivada de l'Alcaldia,
quan es consideri que l'esmentada intervenció no pot aportar cap novetat o
element de judici complementari i que no s'hagi ja produït en el procediment
administratiu tramitat amb caràcter previ a la sessió, S’inclourà per acord d’un
mínim de 2/3 parts de la Junta de Portaveus.

c) La intervenció haurà de fer-se una vegada exposat pel o  l a ponent el punt
de l'ordre del dia però sempre amb caràcter previ als torns de debat i votació
per part dels regidors io regidores.

d) Aquesta intervenció haurà de produir-se per mitjà d'una persona
representant legal de l'associació o d'una persona autoritzada de manera
especifica per l'ocasió per part dels òrgans rectors de l'associació de que es
tracti i en qualsevol cas la identitat de les persones intervinents hauràn de
figurar en l'escrit de sol·licitud.

e) La intervenció de la persona o persones representants de l'associació no
podrà consumir més de 5 minuts amb caràcter general, sens perjudici que per
part de la Presidència del Ple, en funció de criteris d'apreciació de les
circumstàncies concurrents, es pugui dispensar en casos concrets l'esmentada
limitació temporal.

f) La Presidència podrà en tot cas exercir la seva facultat de retirar l’ús de la
paraula quan consideri suficientment exposat el tema o explicitades les
corresponents intervencions sobre posicionament de la persona o persones que
representin l’associació.

g) Així com donarà difusió telemàtica a les convocatòries.

Article 14. Dret d’intervenció en els consells sectorials i territorials.

Totes les persones, així com les entitats i associacions inscrites en el
Registre d’Entitats Municipal tindran el dret a participar en els òrgans dels
Consells Municipals en la proporció i representació que s'estableix en
aquest Reglament.

Les sessions dels Consells Territorials i Sectorials tindran caràcter públic i al
final de cada sessió ordinària hi haurà un torn de prec i preguntes en què hi
podrà participar el públic.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Article 15. Promoció efectiva dels drets de participació.

L’Ajuntament promourà l’exercici efectiu dels drets de participació que es
regulen en aquest capítol, removent els obstacles que impedeixin el seu
desenvolupament.

D’acord amb aquest reglament, els drets de participació, llevat del de
consulta popular, es poden exercir per qualsevol persona que tingui un
interès legítim respecte dels assumptes que tenen a veure amb l’activitat de
l’Ajuntament.

En el marc establert per les lleis, l’Ajuntament fomentarà l’associacionisme de
les persones i dels grups que es troben en pitjor situació d’interlocució
social i garantirà la seva participació.

Art 16. La protecció de dades personals

L’Ajuntament garantirà que tots els processos d’informació i participació
municipals facin un ús adequat i legal de les dades personals dels/les
participants.

TÍTOL II. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Secció Primera. Sistemes d’Informació i Comunicació

Article 17. L’Espai d’Atenció Ciutadana.

És el servei municipal que atén i facilita les peticions i consultes
sobre informació municipal i d’altres administracions públiques, així com la
tramitació de les demandes, reclamacions i suggeriments de la ciutadania,
per mitjà dels canals presencial, i/o telemàtic. En aquest sentit es dotarà dels
mitjans tecnològics, organització, coordinació interna i formació i reciclatge
del personal municipal adients per garantir una resposta àgil i eficaç a la
ciutadania.

Podrà recollir els escrits dirigits a altres administracions traslladant-los als
òrgans competents, comunicant-ho a la persona interessada. El servei
d’atenció ciutadana manté punts desconcentrats d’atenció presencial al Nucli
de Riumar.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Les tasques d’aquesta Oficina podran estar assignades a una unitat orgànica
adequada, segons l’estructura organitzativa de l’administració municipal.

Els terminis de resposta a les sol·licituds així com els altres aspectes de
tramitació dels procediments municipals es regiran per les cartes de serveis
de l’Ajuntament.

Article 18. La pàgina web municipal.

L’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania un espai en la pàgina
web municipal a l’E-tauler on s’inclourà informació de les actuacions
d’interès general, dels extractes dels acords del Ple Municipal, Junta de
Govern Local, així com les actes dels consells territorials i sectorials, dels
òrgans col·legiats dels organismes autònoms municipals i de l’agenda
d’activitats més rellevants.

La informació de la web tindrà el màxim detall possible i s’estructurarà de
manera que faciliti la seva consulta per part de qualsevol persona. Igualment
es podran fer consultes i realitzar els tràmits administratius mitjançant els
procediments que en el seu moment s’estableixin.

Es potenciarà la página web municipal per facilitar la visualització de la
información assenyalada en els punts anteriors.

Article 19. Els mitjans d’informació locals.

L’Ajuntament promourà i mantindrà l’edició de publicacions escrites o digitals
per tal de transmetre la informació a la ciutadania i facilitarà la mes àmplia
difusió per tot el municipi.

Es procurarà especialment donar a conèixer els projectes i actuacions
d’interès municipal, els períodes d’informació pública i l’agenda d’activitats.

En la mesura de la seva capacitat econòmica i tècnica, l’Ajuntament
promourà espais a la ràdio municipal o a d’altres mitjans al seu abast, a més
de la informació del municipi, que permeti incloure les opinions dels diferents
agents socials i fer difusió dels actes i processos de participació ciutadana
que es produeixin.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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L’Ajuntament promourà la creació d’espais al municipi per a la instal·lació de
cartelleres, panells, banderoles i d’altres anàlegs que, d’acord amb les
ordenances municipals reguladores d’aquesta activitat, puguin permetre
donar publicitat de les activitats d’interès local que realitzen els diferents
agents socials del municipi.

Article 20. Guia de tràmits.

L’Ajuntament elaborarà i mantindrà actualitzada una guia de tràmits
municipals que es publicarà a la pàgina web municipal i serà accessible a
tota la ciutadania, per millorar la informació ciutadana i la realització de
qualsevol actuació administrativa.

L’Ajuntament promourà l’actualització i manteniment d’una carta de serveis,
tot realitzant les adequacions organitzatives necessàries per avançar en la
qualitat del servei. Serà contingut essencial l’establiment de mitjans per a
l’avaluació i seguiment dels compromisos de servei, facilitant la participació
ciutadana en els processos d’avaluació d’aquests compromisos.

Article 21. Sistema d ’informació i comunicació ciutadana.

L’Ajuntament promourà l’elaboració d’un pla d’actuació per facilitar i millorar
els sistemes d’informació, comunicació i consulta dins l’àmbit de les seves
competències.

El sistema d’informació municipal s’adaptarà en cada moment a la clàusula
de progrés tècnic i incorporarà aquelles modificacions que l’experiència
pràctica faci aconsellables per tal d’assolir la màxima efectivitat i rendibilitat
social.

Article 22. Foment de les noves tecnologies de la informació.

L’Ajuntament promourà l’ús de les noves tecnologies de la informació per
tal de facilitar i millorar la comunicació, interrelació i participació de la
ciutadania, les entitats i altres agents socials en els assumptes públics.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Secció Segona. L’audiència pública

Article 23. L’audiència pública.

1. És la trobada en una data determinada dels i de les responsables
municipals amb la ciutadania per tal de donar informació sobre determinades
activitats o programes d’actuació i recollir-ne.

2. L’alcalde o alcaldessa ha de convocar aquesta audiència pública, com a
mínim, una vegada l’any, per tal de presentar el pressupost i les ordenances
municipals, amb una antel·lació mínima de quinze diez abans del Ple municipal
que ho ha d’aprovar. Presideix les sessions l’alcalde o l’alcaldessa, qui pot delegar
en un regidor o regidora. Actuarà com a secretari per tal d’aixecar acta de la
sessió, si s’escau, el de la Corporació o persona en qui delegui. A les
convocatòries d’audiència pública, hi poden assistir tots els membres del Consistori.

3. També es poden convocar les audiències públiques que siguin
necessàries al llarg de l’any a iniciativa municipal o a proposta de:

a) Els veïns i veïnes de forma individual, en un nombre no inferior al 2% de
les persones inscrites al cens electoral.

b) Un nombre d’associacions o grups no inferior al 10% dels inscrits al
Registre municipal d’entitats que acreditin, individualment o conjuntament, que
tenen més de 1.000 socis.

c) Els consells sectorials o territorials, sempre que l’acord s’hagi adoptat per
consens.

d) L’alcalde o l’alcaldessa.

e) El Ple de l’Ajuntament pot convocar els ciutadans i ciutadanes en audiència
pública per pròpia iniciativa, sempre que ho consideri convenient.

4. Les sol·licituds de sessions han d’adreçar-se per escrit a l’alcalde o
alcaldessa, assenyalant el tema per tractar, amb la documentació acreditativa
pertinent adjunta. L’alcalde o alcaldessa ha de procedir a de convocar la sessió,
en un termini màxim d’un mes, sempre que no n’hi hagi un altra de prevista per la
mateixa temàtica.

5. El funcionament de les sessions és el següent:

1r) Intervenció per part de la persona ponent del tema per tractar.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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2n) Intervenció i posicionament del o de la responsable polític municipal.

3r) Intervenció de les persones assistents durant un màxim de 2 minuts per
persona, temps que es podrà escurçar en funció del nombre de persones que
vulguin parlar, tenint en compte una durada màxima de dues hores la sessió.

4t) Rèplica del o de la responsable polític, si s’escau.

5è) Definició de les conclusions.

6. L’àmbit de la convocatòria i, conseqüentment, de la iniciativa per convocar-la, es
pot referir a un barri o sector diferenciat del terme municipal. En aquest cas, la
capacitat per fer la convocatòria s’ha de considerar respecte a l’àmbit territorial
concret.

Secció Tercera. Les entitats ciutadanes

Article 24. El Registre d’Entitats Municipal (REM).

És el registre administratiu en el que s’inscriuen les associacions,
grups estables i fundacions sense afany de lucre que tinguin el seu àmbit
d’actuació principal al municipi. S’entén per grup estable l’agrupació que es
compromet a posar en comú recursos econòmics i/o personals, sense ànim
de lucre, amb l’objectiu d’assolir determinada finalitat d’interès general sense
haver estat inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya
o qualsevol altre de funcions similars.

El registre té un caràcter públic i la seva finalitat és permetre a l’Ajuntament
conèixer el nombre d’entitats existents al municipi, els seus objectius i la
seva representativitat, amb l’objecte de fer una efectiva activitat classificatòria
i afavorir el foment de l’associacionisme ciutadà.

El manteniment actualitzat de les dades del Registre d’entitats municipal es
portarà des del departament de Participació Ciutadana o la unitat orgànica
que determini l’organització municipal.

Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats interessades, que hauran
d’aportar les dades o documents següents:

 Formulari d’inscripció al Registre municipal d’entitats.
 Estatuts de l’entitat.
 Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions o

Fundacions de la Generalitat i en altres registres públics.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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 Domicili social
 Nombre de socis i sòcies de l’entitat
 Nom de les persones que ocupen els càrrecs directius

En cas que el domicili social que figuri als estatuts o formulari d’inscripció no
correspongui a Deltebre, caldrà que l’associació acrediti tenir en aquesta
municipi un àmbit d’actuació amb entitat pròpia ja sigui a través d’una
divisió organitzativa o d’activitats específiques i periòdiques.

L’Ajuntament notificarà a l’entitat la seva inscripció en el termini de 30 dies a
la recepció de la sol·licitud d’inscripció acompanyada de les dades
esmentades. A partir d’aquest moment es considerarà donada d’alta a tots els
efectes, amb el número d’entitat inscrita que li correspongui.

Les modificacions de dades hauran de ser comunicades per l’entitat tan bon
punt es produeixin. Quan l’Ajuntament ho requereixi, les entitats aportaran al
Registre l’actualització pertinent sobre els canvis o modificació de dades,
estatuts i membres de la junta directiva, així com el nombre de socis a 31 de
desembre.

L’Ajuntament podrà donar de baixa del Registre, d’ofici, aquelles
associacions, fundacions o grups que romanguin inactives o que no hagin
notificat les modificacions de les dades registrades, quan se’ls hagi requerit a
dits efectes.

Article 25. Centre de recursos per les entitats ciutadanes.

L’Ajuntament ajudarà a difondre les entitats del municipi i la seva activitat
entre la població per tal de promoure el creixement del moviment associatiu.

L’Ajuntament oferirà un portal municipal a Internet per les entitats del
municipi, per tal de promoure la presència a la xarxa del moviment
associatiu. Així mateix, es facilitarà la creació d’espais web vinculats al portal
a les entitats amb seu a Deltebre.

Article 26. Mitjans municipals al servei de les entitats.

L’Ajuntament dins de les seves possibilitats materials i funcionals haurà
de facilitar suport logístic a les entitats, tot regint-se pels criteris de respecte
a l’autonomia i d’afavoriment de la fortalesa del teixit associatiu de la societat
civil. Les entitats hauran de justificar documentalment la destinació de les
subvencions locals.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web
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Article 27. Ús dels equipaments municipals.

Els equipaments cívics, socials, culturals i esportius de l’Ajuntament podran
ser utilitzats temporalment per les entitats de manera continuada o puntual
en relació als acords de col·laboració que adopti l’Ajuntament.

Pel bé de l’autonomia de les entitats, per afavorir els inicis de les noves i pel
màxim aprofitament dels equipaments municipals que són un be escàs al
municipi, l’autorització d’ús continu tindrà caràcter temporal determinat i,
quan calgui, podrà prorrogar-se.

Per les mateixes raons es reduirà al mínim l’ús privatiu d’espais i se’n
fomentarà tant com sigui possible l’ús compartit.

Article 28. Suport econòmic i d’altres recursos municipals per les entitats.

Les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats que acreditin la
realització d’activitats podran acudir a les convocatòries públiques de
l’Ajuntament per sol·licitar subvencions i altres ajuts a prestar per part
municipal, sempre que s’ajustin als criteris i determinacions de les
convocatòries de subvencions o ajuts.

Les bases de les convocatòries dels ajuts es regiran d’acord amb el
reglament municipal de subvencions. En qualsevol cas es procurarà
potenciar les entitats que realitzin activitats d’interès per al municipi i els seus
ciutadans i ciutadanes.

Secció Quarta. Sistema de defensa i protecció dels drets de la ciutadania.

Article 29. Sistema de defensa de la ciutadania.

En el marc de les competències del govern local, els drets reconeguts a la
Constitució, a l’Estatut i a les lleis i en aquest Reglament, seran objecte
d’especial protecció per part de l’Ajuntament, que exigirà les responsabilitats
adients al personal i a les autoritats municipals que no els respectin o
vulnerin el seu exercici.

L’Espai d’Atenció Ciutadana o unitat que presti les funcions d’aquesta, la
possibilitat de reunir-se amb les persones responsables tècnics i polítics
respecte temes de la seva competencia, són les peces que conformen
aquest sistema de defensa i protecció dels drets, sens perjudici dels
recursos administratius o jurisdiccionals pertinents.
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Així mateix es caldrà incloure la creació, ara en tràmit, de la figura de la
“Sindicatura de Greuges”.

L’Ajuntament regularà, d’acord amb la llei, el funcionament d’aquests òrgans,
unitats o instruments nuclears del sistema de defensa de la ciutadania en el
municipi.

TÍTOL III. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

Article 30. Caràcter dels òrgans de participació.

Tots els òrgans de participació tenen un caràcter consultiu, d’informe, de
formulació de propostes i suggeriments, sense que tal com estableix la
legislació bàsica estatal en matèria de règim local, puguin, en cap cas,
menystenir o limitar de cap manera les facultats de decisió que corresponen
als òrgans representatius regulats per la llei.

La creació d’aquests òrgans s’haurà d’acordar pel Ple Municipal amb el
quòrum de majoria absoluta.

Secció Primera. El Consell de Municipi

Article 31. El Consell de Municipi.

És el màxim òrgan consultiu i de participació on, representants de la
ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els
assumptes públics del municipi.
Les seves funcions principals són debatre els plans d’actuació
generals, canalitzar queixes i suggeriments, emetre informes, promoure
estudis i fer propostes en matèria de desenvolupament econòmic, local
planificació estratègica del municipi i grans projectes urbans. A títol
orientatiu, s’assenyalen específicament les funcions següents:

a) Emetre informe sobre els assumptes que li siguin demanats per l’alcalde o
alcaldessa, el Ple Municipal o qualsevol Consell Municipal de participació.

b) Conèixer i debatre el pla d’actuació municipal i les ordenances i altres
disposicions de caràcter general.

c) Proposar l’aprovació de disposicions de caràcter general que seguiran
els tràmits establerts en el present reglament.
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d) Debatre amb el govern municipal respecte de les grans línies de la
política i gestió municipal.

e) Conèixer els pressupostos municipals i els resultats de la seva execució.

f) Proposar la realització d’audiències públiques d’àmbit de municipi o inferior.

g) Proposar la realització de processos participatius en temes concrets.

h) Proposar la realització de consultes populars o referèndums o la
convocatòria de consells ciutadans.

i) Proposar la realització d’estudis sobre temes d ’interès per al municipi i
promoure el debat sobre els resultats.

j) Avaluar el desenvolupament dels projectes de municipi.

Article 32. Composició del Consell de Municipi

1. Serà presidit per l’alcalde o alcaldessa, o persona en qui delegui i el
sotspresident o sotpresidenta serà escollida en la primera sessió del Consell
que es faci a l’inici del mandat corporatiu entre les persones que en són
membres i no són representants de l’Ajuntament ni de qualsevol altra
administració pública.

La resta de membres del Consell de Municipi són:

a) Un o una representant de cada Consell Sectorial i Territorial que no
podrà ser membre de la Corporació.

b) Un regidor o una regidora en representació de cada un dels grups
municipals.

c) Fins a 5 persones en representació de les organitzacions socials,
sindicals, professionals i empresarials més representatives del
municipi, nomenades pel Ple a proposta pròpia o de qualsevol consell
de participació.

d) Fins a 5 persones en representació de les associacions inscrites al
Registre municipal d’entitats, escollides per les mateixes entitats
mitjançant  el procediment que es determini. (Consell Permanent
d’Entitats)
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e) Fins a 5 persones d’especial rellevància ciutadana proposades per
l’alcalde o alcaldessa i nomenades pel Consell de Municipi.

f) Fins a 4 ciutadans o ciutadanes escollides de forma aleatòria entre
les personaes majors de 16 anys empadronades en aquest municipi.

Podran assistir-hi, amb veu però sense vot, qualsevol regidor o regidora i
el personal  tècnic convocat per l’alcalde o alcaldessa.

2. L’Ajuntament, en l’acord de creació d’aquest òrgan podrà fixar el
nombre  màxim de membres i la composició d’aquest Consell en funció de la
representació efectiva existent al municipi, ajustant en tot cas aquesta als
apartats de representació establerts en aquest precepte i com a mínim els
que estableixin les normes de règim local.

Article 33. Funcionament del Consell de Municipi

1. El Consell de Municipi es reunirà al menys un cop l’any, en sessió
ordinària, i extraordinària tantes vegades com sigui convocat per l’alcalde o
alcaldessa o sol·licitat per un terç dels seus membres.

La periodicitat de les sessions ordinàries i les convocatòries seran
acordades mitjançant reglament elaborat pel Consell de Municipi i aprovat pel
Ple Municipal.

2. Aquest mateix reglament preveurà la creació d’una Comissió Permanent i
determinarà la seva composició i funcions, així com la creació de grups de
treball i comissions tècniques que apleguin responsables dels serveis públics
del municipi que són competència municipal i d’altres administracions.

3. Caldrà preveure especialment el desenvolupament de les reunions, ja
que el nombre elevat de persones pertanyents al consell requereix la
utilització de metodologies que garanteixin el debat i la seva participació de
manera àgil i eficaç.

4. El Consell de Municipi haurà de ser renovat a l’inici de cada mandat.

5. Cada any, el Consell de Municipi debatrà i aprovarà un informe de les
actuacions realitzades durant el període i en proposarà iniciatives per
millorar-les. Aquest informe serà tramés al Ple de l ’Ajuntament.

6. S’aixecarà acta de les seves reunions
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Secció Segona. Els Consells Territorials i Sectorials

Article 34. Els Consells Territorials. Els Consells de Barri.

1. Són òrgans de participació territorial de caràcter consultiu, dels quals es
dota l’Ajuntament de Deltebre per assessorar-se i rebre propostes de la ciutadania
respecte al funcionament del barri, del poble i del municipi.

2. Els consells de barri aborden diferents objectius i esdevenen essencials per
aproximar la gestió municipal a la ciutadania. Les funcions bàsiques d’aquests
òrgans permeten la màxima participació dels veïns i veïnes, de col·lectius i entitats
dins l’activitat pública i, especialment dins el barri o poble, facilitar la més àmplia
informació i publicitat sobre les seves activitats i acords, garantir els drets i els
deures dels veïns i veïnes i fomentar l’associacionisme.

3. Es crearan, si es creu oportú, els consells de barri que s’estimen
seguint les pautes del present reglament.

Article 35. Composició i funcionament dels consells de barri.

1. El consell de barri el formen els següents membres:

a) La presidència del consell de barri l'exercirà el regidor o regidora del barri.
b) El vice-president o vice-presidenta ha de ser un ciutadà o ciutadana de consens,

vinculat o vinculada a la vida social o associativa del barri, i el nomena el
president o presidenta.

c) Un/a representant de cada grup polític amb representació municipal.
d) Fins a un màxim de 3 representants de les entitats i associacions de veïns i veïnes

del barri que constin inscrites al Registre municipal d’entitats, escollides per elles
mateixes mitjançant el procediment que es determini.

2. També poden participar a les sessions del Consell els veïns i veïnes del barri que
ho sol·licitin per escrit, amb 7 dies d’antelació, amb la finalitat de presentar-hi
alguna proposta. També poden participar-hi, els tècnics o tècniques municipals
o d'altres administracions, i experts, quan ho requereixin els temes que s'hi
tractin.

3. L’alcalde o alcaldessa hi podrà participar, amb veu i vot, sempre que ho cregui
oportú.
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Article 36. Àmbit d’actuació i desenvolupament de les sessions dels consells
de barri.

1. Hi haurà un consell en cadascun dels barris de la ciutat que es determini.
2. Els Consells Territorials hauran de ser renovats durant els sis primers mesos

del nou mandat municipal.
3. Les sessions les convoca públicament l’alcalde o alcaldessa o el

president o presidenta del Consell.
4. El Consell celebra almenys una sessió ordinària cada sis mesos i

extraordinària, si la Presidència creu necessari de convocar-la o quan ho
demanin un terç dels membres. En aquest cas, la celebració de la sessió no
podrà diferir-se més de 15 dies.

5. Cada any el Consell de Barri debatrà i aprovarà un informe de les
actuacions realitzades durant el període i en proposarà iniciatives per
millorar-les.

6. Tenint en compte les seves funcions d'informació, consultives i
deliberatives, les propostes que en sorgeixin hauran de ser aprovades per
consens.

7. El Consell ha de nomenar un secretari o secretària, a proposta del president
o presidenta.

Article 37. Comissions específiques
El Consell del Municipi, els consells de barri, o els consells sectorials, així com
l’alcalde o alcaldessa, podran promoure la constitució de comissions de treball
específiques per intervenir en temes concrets que es caracteritzin per tenir una
durada determinada en el temps: la composició l'establirà l'acord de constitució.

Article 38. Els Consells Sectorials.
1. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds
ciutadanes en temes concrets d’interès per al municipi com ara: l’escola, la cultura,
l’esport, el medi ambient, les dones, la gent gran, les persones amb
discapacitat, la cooperació i la solidaritat i altres similars. Aquests consells tenen
caràcter consultiu.
2. Es podran constituir a proposta de l’alcalde/essa o d’un 10% de les
entitats inscrites al Registre municipal d’entitats, l’activitat principal de les
quals estigui classificada dins del sector en concret.

Article 39. Composició i funcionament.

1. Seran presidits per l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui i correspondrà
al propi Consell el nomenament de sots-president/a.
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2. En formaran part:

a) Els representants de les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats
que tinguin la seva activitat principal en el corresponent àmbit material o
sectorial i que manifestin mitjançant acord de la seva assemblea la seva
voluntat de formar-ne part.

b) Un representant designat lliurement per cada grup municipal.

c) Fins a 7 persones majors de 16 anys escollides aleatòriament del padró
d’habitants.

d) Fins a 4 persones d’especial rellevància i representació de l’àmbit
sectorial proposades per l’alcalde/essa o per qualsevol membre del
Consell i aprovades pel mateix Consell.

e) També podran formar part dels consells sectorials, a proposta del mateix
consell o del president, representants d’altres organismes i serveis que
estiguin directament relacionats amb el sector de què es tracti.

3. El funcionament i l’organització de cada consell sectorial serà establert pel
Ple tenint en compte les característiques del seu àmbit d’actuació mitjançant
l’aprovació d’un reglament, havent escoltat prèviament l’opinió i propostes del
consell.

L’Ajuntament, en l’acord de creació d’aquest òrgan, podrà fixar el número
màxim i la composició d’aquest consell en funció de la representació efectiva
existent al municipi, ajustant en tot cas aquesta als apartats de representació
establerts en aquest precepte i com a mínim els que estableixin les normes
de règim local.

4. Els Consells Sectorials es reuniran al menys un cop a l’any i tantes
vegades com siguin convocats per l’alcalde/essa o per 1/3 dels seus
membres.
5. Els Consells Sectorials hauran de ser renovats durant els primers sis mesos
del nou mandat municipal.

6. Cada any el Consell Sectorial debatrà i aprovarà un informe de les
actuacions realitzades durant el període i en proposarà iniciatives per
millorar-les. Aquest informe serà tramés al Consell de Municipi.
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7. Els Consells Sectorials han d’esdevenir elements clau de la participació
de la ciutadania en els afers públics. Entesos així, les diferents àrees
municipals han d’impulsar i coordinar el seu treball i han d’evitar, en tot
moment, considerar els consells sectorials com òrgans merament formals.

8. Les sessions del consell tindran caràcter públic.

9. L’Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, dotarà als consells
del suport tècnic necessari per poder dur a terme les seves funcions amb
garanties d’eficàcia i eficiència.

Article 40.. Funcions comuns als Consells Sectorials i Consells Territorials.

Les seves funcions són:

a) A iniciativa pròpia o de l'Ajuntament informar, sobre les propostes municipals
que afectin el barri o al poble i sobre els projectes d’interès global del municipi.
b) Formular propostes per a resoldre els problemes que els afecten.
c) Fer propostes de noves actuacions a l’Ajuntament.
d) Demanar i rebre informació sobre temes del seu interès.
e) Proposar la realització d’audiència pública.
f) Proposar les inversions que cal fer al barri o al poble per tal que es tingui en
compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals.
g) Fomentar la coordinació entre els veïns i veïnes i les associacions i entitats del
barri o del poble i entre aquests i l’Ajuntament.
h) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament
dels serveis, els organismes públics municipals i les necessitats del barri o del
poble.
i) Supervisar el funcionament dels equipaments públics.
j) Crear comissions de treball per fer seguiment i consulta dels temes de
competència i interès per al barri o el poble.
k) Fer propostes per a l'elaboració de les polítiques culturals, esportives, juvenils,
de gent gran.
l) Posicionar-se en els temes territorials o temàtics que desenvolupin altres
administracions i que tinguin repercussió en el barri o al poble.
m) Facilitar mecanismes de participació i consulta dels ciutadans i ciutadanes del
barri o del poble.
n) Designar els seus representants al Consell de Municipi. A l’inici de cada
mandat, un cop constituït el consell, aquest ha de designar per consens un
representant.
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Article 41. Comissions específiques

El Consell del Municipi, els consells de barri, o els consells sectorials, així com
l’alcalde o alcaldessa, podran promoure la constitució de comissions de treball
específiques per intervenir en temes concrets que es caracteritzin per tenir una
durada determinada en el temps: la composició l'establirà l'acord de constitució.

Article 42. Registre Municipal de Participació de la Ciutadania

En aquest Registre, s’hi podran inscriure tots els ciutadans i totes les ciutadanes
majors de setze anys i els col·lectius no constituïts en entitat que expressin el seu
interès i que manifestin la seva voluntat de participar o col·laborar en algun
dels òrgans o mecanismes de participació municipal i/o en processos
participatius que pugui organitzar l’Ajuntament.

Les inscripcions es faran a sol·licitud de les persones o els col·lectius interessats
de forma presencial o telemàticament, acreditant la seva identitat mitjançant
qualsevol dels següents documents: DNI, NIE o passaport de la persona
interessada o, en el cas de col·lectius, de la persona representant.

En la sol·licitud es recollirà l’àmbit territorial o sectorial del consell, i el mecanisme
i/o el procés de participació d’interès de les persones i els col·lectius.

Els col·lectius no constituïts com a entitats hauran de presentar, també, un
document on consti la voluntat de com a mínim tres persones membres i on
es declarin els objectius bàsics, els àmbits d’actuació i la manera de contactar-hi.

En  els quinze dies següents a la recepció  de la sol·licitud d’inscripció,
l’Ajuntament notificarà la inscripció efectiva.

Entre les persones inscrites en l’RMPC, es realitzarà la tria aleatòria de les que
formaran part dels diferents consells i comissions de processos participatius.

Quan es vulgui sol·licitar la baixa del Registre, s’haurà d’emplenar el formulari
normalitzat i la seva baixa serà automàtica.

La gestió d’aquest Registre es durà a terme des de l’EAC. En tot cas, es garantirà
la confidencialitat de les dades, així com l’ús correcte que en faci l’Administració
municipal.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 7280a72945814801bbeb30fa5614e86e001

Url de validació http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=7280a72945814801bbeb30fa5614e86e001


Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana

27

TÍTOL IV. Foment de les metodologies participatives

Article 43. Definició de procés participatiu.

Als efectes d’aquest Reglament s’entén per procés participatiu aquell que de
manera integral contempla les fases següents:

a) Fase d’informació, mitjançant la qual es tracta de difondre al conjunt de la
ciutadania afectada la matèria o projecte sobre el qual es vol demanar la
participació, fent servir els mitjans adients.

b) Fase de consulta i  debat ciutadà, mitjançant la qual i  emprant les
metodologies adequades es promou el diagnòstic, debat i propostes de la
ciutadania.

c) Fase de retorn, mitjançant la qual es trasllada a les persones participants i al
conjunt de la ciutadania el resultat del procés.

Article 44. Utilització de metodologies participatives.

Cada any es preveurà, a proposta de l’alcalde o alcaldessa, o del Consell
de Municipi quins projectes s’impulsaran mitjançant aquestes metodologies i
es recolliran les experiències cada any en una memòria d’avaluació
d’aquests processos.

DISPOSICIÓ FINAL

De conformitat amb l’article 66 apartat 1 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el
present Reglament entrarà en vigència des del moment en que es publiqui el
seu text íntegre al BOP de Tarragona, i hagi transcorregut el termini de 15
dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les Bases del Règim Local, modificada parcialment per la Llei 57/2003, de 16
de desembre, de mesures per a la modernització del Govern Local, i
continuarà vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació.
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ANNEX I

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
DELTEBRE

PREÀMBUL
L’article 62 del Decret Llei 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, regula la possibilitat de creació
d’òrgans de participació sectorial i els articles 130 i 131 del Reial Decret
2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, regulen
l’establiment dels consells sectorials amb la finalitat de canalitzar la
participació dels ciutadans i de les seves entitats en els assumptes
municipals.

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. DEFINICIÓ
El Consell Municipal de la Gent Gran de Deltebre és un òrgan consultiu, de
participació i de coordinació i que té per objecte la consulta, informació,
col·laboració, assessorament, debat i elaboració de propostes pel que fa a
qüestions i iniciatives locals que afectin a la gent gran i en general a
l’activitat del nostre municipi.

Article 2. OBJECTIUS

 Ser un consell plural i de col·laboració amb la gent gran del municipi
 Ser un òrgan de consulta i de participació municipal dels

programes adreçats a la gent gran de Deltebre.
 Suport i promoció del benestar de la gent gran
 Promoure i fer efectiva la seva participació en la vida política,

econòmica, cultural i social de la del nostre poble
 Fomentar la interrelació i col·laboració amb la gent gran de la

Comarca així com en d’altres institucions.

Article 3. FUNCIONS

Les funcions són de caràcter participatiu, consultiu i de promoció:

 Debatre la situació i les necessitats de la gent gran de Deltebre
 Fer propostes sobre temes d’interès per al col·lectiu de la gent gran.
 Promoure activitats d’interès per a la gent gran.
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 Col·laborar en les activitats de la gent gran que s’organitzin a Deltebre.
 Rebre informació, del govern de Deltebre, sobre els temes propis de

la gent gran d’especial rellevància.
 Debatre les proposicions del govern i proposar-ne millores o canvis.
 Formular propostes en termes específics per a ser valorades i

elaborades per l’equip de govern de Deltebre.
 Ser un òrgan de consulta per tots aquells temes que afecten a la

vida política, econòmica, cultural, social… del municipi.

TÍTOL II ORGANITZACIÓ DEL CONSELL

Article 4. Composició del Consell
El Consell estarà constituït per:

Presidència:
 Una presidenta o president.

Vocals:
 Regidor o regidora de la Gent Gran de l’Ajuntament de Deltebre.
 El dinamitzador/a de cadascuna de les associacions de gent gran

que hi ha al municipi, fins a un màxim de 2 persones per iniciativa.
 Fins a 6 persones que, sense haver d’estar vinculades a cap entitat,

estiguin interessades en participar en el Consell Municipal de la
Gent Gran de Deltebre. L’edat mínima és de 65 anys i estar
associat o associada a alguna de les entitats de gent gran de
Deltebre.

Secretari/a: La secretària o secretari a anomenar o persona en qui delegui.

 Suport tècnic: En el seu cas, hi serà convidat personal tècnic segons
s’escaigui.

Article 5. Designació de les persones representats

A escollir d’entre els associats i associades de les entitats existents al
municipi, amb el nombre que s’estimi adient.

La resta de membres del Consell Municipal de la Gent Gran seran escollits
mitjançant el següent procés:
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1. Es convocarà en assemblea a les entitats i les associacions de gent
gran i jubilades del municipi, per a escollir un nombre de persones
representats per al Consell en relació al nombre de persones
afiliades vigents.

2. En el cas de no cobrir les 6 places per assemblea o les substitucions,
el president o la presidenta podrà nomenar vocals a proposta del
Plenari.

3. Ser membre del Consell i assistir als actes que se’n deriven, no
comporta cap retribució econòmica.

Article 6. Comissions de treball

1. Es podran crear les comissions de treball que es considerin
oportunes per aprofundir en àmbits temàtics concrets que siguin
d’interès i hagin estat plantejats pel Plenari del Consell.

2. En la creació de les Comissions de Treball, el Plenari ha de
determinar: els objectius de la Comissió, el número de vocals del
consell, el calendari, les persones convidades, el portantveu... i
demés assumptes que serveixin per al desenvolupament de la seva
tasca.

3. Les Comissions de Treball estaran subjectes, en tot moment, als
acords que pugui prendre el Plenari.

Article 7. Renovació de les persones representants del Consell

1. Les persones representants electes del Plenari seran elegides per quatre
anys i es renovaran mitjançant el procés definit en el present Reglament.

2. Les persones representants del Consell hauran de comunicar en cas de
malaltia, absència o qualsevol altra circumtància la seva voluntat de no
continuar al Consell.

3. Així mateix, el Patronat Municipal comunicarà al Consell les
modificacions que s’esdevinguin en els seus representants.

Article 8. Funcions del Plenari

1. Aprovar les propostes de modificació d’aquest reglament i elevar-les al
Ple de l’Ajuntament de Deltebre per a la seva tramitació reglamentària.

2. Aprovar i impulsar el programa de treball
3. Aprovar el calendari de reunions del plenari
4. Aprovar i elevar al Patronat Municipal o a l’Ajuntament, segons

s’escaigui, les propostes d’actuació provinents del Plenari
5. Aprovar la constitucó de Comissions de Treball
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6. Acordar la renovació dels membres del plenari d’acord amb el que es
preveu en aquest reglament

Article 9.‐ Pèrdua de la condició de membre

La condició de membre es perdrà per:
a) renúncia de la persona interessada.
b) per impossibilitat d’exercir les tasques pròpies del nomenament
c) per pèrdua de la condició per la qual ha estat elegit o elegida.
d) per expirar el termini de mandat del president o la presidenta.

Article 10. Funcions de la presidencia

1. Convocar, adjuntant l’ordre del dia, i presidir les sessions del plenari
2. Conduir els debats de les reunions, seguint l’ordre del dia, i vetllar

perquè es respectin els principis de concurrència d’opinions i de llibertat
d’expressió

3. Representar i/o designar la persona o persones que puguin representar
el Consell Municipal de la Gent Gran

4. Exercir el vot de qualitat per dirimir els empats

Article 11. Suport tècnic

1. L’Ajuntament de Deltebre prestaran al Plenari i a les comissions de
treball l’assessorament, informació i assistència tècnica que calgui en
cada cas.

2. A aquest efecte els serveis socials de l’Ajuntament assistiran quan siguin
requerits a les reunions del plenari, per a les funcions d’assessorament,
informació i assistència.

3. L’Ajuntament facilitarà  al Consell els espais necessaris per al
compliment de les seves funcions.

TÍTOL III FUNCIONAMENT

Article 12. Convocatòries i reunions del Plenari

1. El Plenari es reunirà  de manera ordinària, com a mínim 3 cops  a
l’any. De manera extraordinària, es reunirà quan la convoqui el president
o presidenta a sol·licitud d’una tercera part de les persones del Plenari
mitjançant una petició en què s’expliquin i es justifiquin els motius i la
urgència de la convocatòria.
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2. Les reunions del Plenari quedaran constituïdes vàlidament sempre
que, una vegada convocada formalment, hi concorrin a més del
president o presidenta, o qui legalment el o la substitueixi, i del secretari
o secretaria almenys una tercera part de les persones integrants. Si no
s’arriba al quòrum, es reunirà mitja hora més tard en segona
convocatòria i quedarà legalment constituïda qualsevol sigui el nombre
de persones assistents.

3. Les convocatòries d’aquest òrgan es faran d’acord amb l’aplicació de les
disposicions contingudes en la Llei de bases de règim local i normativa
de rang legal o reglamentari de desenvolupament.

Article 13. Llibre d’Actes
1. El/La secretari o secretaria del Consell Municipal de la Gent Gran

aixecarà acta de les reunions del Plenari del Consell Municipal de
la Gent Gran.

2. Les actes, que seran signades pel secretari o la secretària amb el
vist-i-plau del president o la presidneta, seran aprovades pel Plenari
en la propera sessió. A aquest efecte, una còpia de cada acta serà
tramesa a cada membre del Consell.

3. Les actes s’enquadernaran per ordre cronològic en un Llibre d’Actes.

Article 14. Acords
1. Els acords del Plenari del Consell s’adoptaran en votació ordinària i per

majoria de vocals assistents. En tot cas, es tendirà que els acords es
prenguin per consens i unanimitat en aquelles qüestions en les quals
persisteixin diferències.

2. En cap cas no s’admetrà el vot per representació.

Article 15. Caràcter dels acords
Els acords, informes, propostes i estudis que elaborin el Plenari i les
comissions de treball, tot i que tindran caràcter no vinculant, es podran tenir
en compte en la presa de decisions del Patronat Municipal i l’Ajuntament de
Deltebre.

TÍTOL IV. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 16. Modificació
1. L’Ajuntament, per iniciativa pròpia o a proposta del Plenari del Consell

Municipal de la Gent Gran, podrà modificar aquest reglament en els
termes que consideri oportuns i prèvia la tramitació prevista legalment.
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2. Quan la iniciativa sigui de l’Ajuntament, es donarà audiència al Plenari
del Consell.

3. La modificació del reglament del Consell no podrà suposar mai un
canvi en els objectius que en justifiquen la creació, i requerirà que se
n’acrediti la necessitat i conveniència.

Article 17. Extinció

1. L’extinció del Consell Municipal de la Gent Gran, només podrà ser
considerada quan resulti acreditada la impossibilitat de complir els seus
fins.

2. L’extinció, podrà acordar-se per iniciativa pròpia de la Corporació
Municipal o a proposta del mateix Consell.
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ANNEX II

REGLAMENT REGULADOR del CONSELL MUNICIPAL DE LA
JOVENTUT

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Definició i naturalesa
El Consell Municipal de la Joventut és un òrgan de participació sectorial de
naturalesa consultiva, amb la finalitat de promoure la participació juvenil,
canalitzar la reflexió i dinamitzar activitats i programes de manera conjunta
entre l’Ajuntament, les entitats i els ciutadans vinculats al sector de la
joventut.

Article 2.- Objectius
Són objectius del Consell Municipal de la Joventut:

1. Vetllar per l’exercici de la plena ciutadania de les persones joves en tots
els aspectes de la vida del municipi.

2. Promoure els valors democràtics i solidaris.
3. Vetllar per la participación de la gent jove en l’elaboració i avaluació

de les polítiques municipals, en especial les que tinguin especial
incidència en la joventut.

4. Vetllar que tots els serveis i recursos contemplin la lògica juvenil.
5. Consolidar espais de debat i interlocució entre l’Ajuntament i la gent

jove del municipi.

Article 3. Funcions

Les funcions són de caràcter participatiu, consultiu i de promoció:

 Debatre la situació i les necessitats de la joventut de Deltebre
 Fer propostes sobre temes d’interès per al col·lectiu de la joventut.
 Promoure activitats d’interès per a la joventut.
 Col·laborar en les activitats de la joventut que s’organitzin a Deltebre.
 Rebre informació, del govern de Deltebre, sobre els temes propis de

la  joven tu t d’especial rellevància.
 Debatre les proposicions del govern i proposar-ne millores o canvis.
 Formular propostes en termes específics per a ser valorades i

elaborades per l’equip de govern de Deltebre.
 Ser un òrgan de consulta per tots aquells temes que afecten a la

vida política, econòmica, cultural, social… del municipi.
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El Consell Municipal de la Joventut actuarà coordinadament amb altres
òrgans de participació sectorial  i amb els diversos departaments i
serveis de l’Ajuntament de Deltebre, quan les actuacions previstes en
àmbits concrets puguin ser abordades des de diferents àrees o serveis i
siguin susceptibles de coordinació per a una millor eficàcia i un major
aprofitament dels recursos.

TÍTOL II, ORGANITZACIÓ DEL CONSELL

Article 4.- Òrgans
El Consell Municipal de la Joventut queda estructurat en els òrgans
següents: presidència i Plenari, i a més, si escau, es podran crear
comissions de treball, en el sí del Plenari.

Secció Primera.- El President o la Presidenta

Article 5.‐ El president o la presidenta
La presidenta o el president del Consell Municipal de Joventut és l’alcalde
o alcaldessa de Deltebre, el qual podrà delegar la Presidència en el regidor
o regidora de Joventut.

Article 6.‐ Funcions de la presidencia
Són funcions del president o de la presidenta:

a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i moderar els
debats.

b) Fixar l’ordre del dia del Plenari.
c) Dur oficialment la representació en tots els actes i procediments que

calgui.
d) Signar els escrits oficials.
e) Autoritzar l’assistència, en les sessions del Plenari, d’aquelles

persones que pels seus coneixements específics puguin participar
del debat i tractament quan un tema concret ho faci aconsellable.

Secció segona.- El Plenari

Article 7.- Composició
El Plenari estarà constituït per:

 El president o la presidenta.
 El regidor o regidora de Joventut.
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 Una persona representant de tots els grups municipals de
l’Ajuntament de Deltebre, que no necessàriament ha de tenir la
condició de regidor o regidora.

 Un/a representant de les entitats juvenils i de totes aquelles entitats
amb vocació de servei a la joventut.

 Un/a representant de cadascun dels col·lectius de joves no
associats que ho sol·licitin formalment

 Un/a representant de cadascuna de les entitats de serveis de
l’àmbit de la joventut.

 6 joves a títol individual, un per cada districte municipal, dels quals
tres seran nois i tres seran noies.

Article 8.‐ Nomenament de les persones que integren el Plenari
Els membres del Plenari representants dels grups municipals seran
nomenats pel Ple municipal.

Les persones que assoleixin la condició de representants seran
nomenades per les entitats i col·lectius representats.

Les persones joves a títol individual seran escollits entre les diferents
candidatures escollides en assembles, mitjançanat la web municipal o el mitjà
que es consideri.

Totes les persones que conformen Consell formaran part del Plenari durant
el mandat de l’Alcaldia.

Article 9.‐ Pèrdua de la condició de membre

La condició de membre es perdrà per:

a) renúncia de la persona interessada.
b) per impossibilitat d’exercir les tasques pròpies del nomenament
c) per pèrdua de la condició per la qual ha estat elegit o elegida.
d) per expirar el termini de mandat del president o la presidenta.

Article 10.‐ Funcions del Plenari
Les funcions del Plenari es deriven dels objectius del Consell exposats en
l’article 2, i aquells que s’estableixen en el Reglament Orgànic Municipal.

En especial, el Plenari rebrà i debatrà les conclusions que li faci arribar
el o els moderadors de la Comissió de Treball que s’hagin dut a terme.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Codi Segur de Validació 7280a72945814801bbeb30fa5614e86e001

Url de validació http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

http://riumar/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=7280a72945814801bbeb30fa5614e86e001


Àrea de Dinamització Social i Participació Ciutadana

37

També podrà proposar al president o presidenta temes a tractar en el si
de les comissions de treball.

El Plenari decidirà tot allò que afecta a l’organització i funcionament del
Consell i de les comissions de treball i que no estigui establert en aquest
reglament.

Article 11.- La Secretaria
En les sessions del Plenari assistirà també un secretari o secretària la qual
serà una persona funcionària municipal de l’Àrea de Joventut i que no
comptarà en el nombre legal de les persones que formen part d’aquest
òrgan.

Article 12.- Funcions del secretari o secretària

Seran funcions del secretari o la secretària:

a) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del Plenari del
Consell, i per indicació de la presidencia a les sessions de les
comissions de treball que es puguin crear.

b) Estendre les actes de les reunions i custodiar tota la documentació del
Consell.

c) Certificar els acords amb el vistiplau de la presidencia, tramitar i
arxivar tota la correspondència i documentació.

d) Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament.

TÍTOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL

Article 13.- Règim de sessions del Plenari
El Plenari es reunirà dues vegades cada any; generalment, en una reunió es
marcaran les directrius de l’anualitat i en l’altra s’avaluarà la tasca portada a
terme.

El Plenari portarà a terme sessions extraordinàries, a petició d’una quarta
part com a mínim dels seus membres, dirigida a la Presidència.

Article 14.- Convocatòries
Les convocatòries de les sessions es lliuraran per escrit a totes les persones
que conformen el Plenari amb un mínim de cinc dies naturals anteriors a la
data de la sessió. Aquestes podran indicar la forma en què volen ser
notificades.
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En les convocatòries, hi constarà l’ordre del dia, s’adjuntarà l’acta de la
sessió anterior i tota la documentació necessària per facilitar el
desenvolupament de la sessió.

Article 15.- Quòrum
Perquè una sessió del Plenari pugui ser considerada vàlida, caldrà que en el
moment de la constitució hi siguin presents un terç dels membres de ple
dret, el o la president/a i el o la secretàri/a d’aquest òrgan.

En les sessions es podrà convidar aquelles persones que puguin ser
d’interès atès el tema a tractar i aquelles que ho sol·licitin. Aquestes
persones tindran veu però no vot.

Article 16.- Adopció de decisions
En les sessions del Plenari es potenciarà el diàleg i el debat.

Pel caràcter consultiu i participatiu del Consell, es mirarà d’arribar als acords
de manera consensuada i per assentiment. Només en el cas que això no fos
possible, les propostes seran sotmeses a votació, que es farà a mà alçada o
pel sistema que s’estimi més adient. Les decisions s’adoptaran per majoria
simple.

Els acords que adopti el Plenari del Consell Municipal de la Joventut, així
com els informes, propostes i estudis que s’elaborin, seran sotmesos a la
consideració de les diferents àrees o regidories municipals a les quals afecti.
Aquests acords, informes, estudis o propostes tindran caràcter no vinculant
per a l’Ajuntament.

Article 17.- Definició de Comissions de treball.
En el cas que siguin necessaris, el Plenari del Consell podrà crear
comissions de treball per àmbits específics amb l’objectiu d’incrementar la
participació dels diferents sectors i de portar a la pràctica les decisions del
Plenari. Les conclusions i consideracions d’aquestes comissions s’elevaran
al Plenari.

El Plenari podrà decidir altres formes de participació si es creu
necessari per al desenvolupament d’algun objectiu concret.

Article 18.- Funcionament de les comissions de treball.
La constitució, funcionament, així com la durada i la composició de cada
comissió o forma de participació seran decidides pel Plenari.
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TÍTOL IV. MODIFICACIÓ I EXTINCIÓ

Article 19. Modificació
1. L’Ajuntament, per iniciativa pròpia o a proposta del Plenari del Consell

Municipal de Joventut, podrà modificar aquest reglament en els
termes que consideri oportuns i prèvia la tramitació prevista legalment.

2. Quan la iniciativa sigui de l’Ajuntament, es donarà audiència al Plenari
del Consell.

3. La modificació del reglament del Consell no podrà suposar mai un
canvi en els objectius que en justifiquen la creació, i requerirà que se
n’acrediti la necessitat i conveniència.

Article 20. Extinció
1. L’extinció del Consell Municipal de Joventut, només podrà ser

considerada quan resulti acreditada la impossibilitat de complir els
seus fins.

2. L’extinció, podrà acordar-se per iniciativa pròpia de la Corporació
Municipal o a proposta del mateix Consell.
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ANNEX III

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES DE
DELTEBRE

1. Presentació

2. Justificació del projecte amb relació al col·lectiu al qual va dirigida
l’acció.

3. El Consell Municipal de les Dones de Deltebre
3.1. Objecte

3.2. Finalitats

3.3. Funcions

3.4. Estructura organitzativa

3.5. Composició

4. Pressupost

5. Organigrama

6.Temporlaització del Pla d’Implementació del Consell Municipal de les
Dones de Deltebre

1. Presentació
La Constitució Espanyola de 1978, ha consagrat definitivament els Principis
fonamentals que han d’inspirar l’actuació de tots els Poders Públics, en
particular pel que fa al dret de tots els ciutadans i ciutadanes de participar en
els assumptes públics, reconegut en el seu article 23, i a les obligacions dels
Poders Públics de promoure les condicions per a què la llibertat i igualtat
dels individus i grups en que s’integrin, siguin reals i efectius, removent per
això tots aquells obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i
facilitant la participació de tots els ciutadans i ciutadanes en la vida política,
econòmica, cultural i social.
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Aquests Principis consagrats constitucionalment han sigut reconeguts
posteriorment per la legislació reguladora del Règim Local, per una banda
en els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en relació amb l’àmbit estatal, i per l’altra, en els
articles 59 i 60 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de
Catalunya, en relació amb l’àmbit autonòmic, que, per a facilitar aquesta
participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, instrumenten
dos mecanismes fonamentals:

 la creació d’òrgans territorials de gestió desconcentrada per a facilitar
la participació ciutadana en tots els temes d’actuació municipals,

 la creació d’òrgans de participació sectorial per a facilitar la
participació en un àmbit concret d’aquesta.

Per això, l’Ajuntament de Deltebre, fent ús d’aquestes facultats, i davant la
importància creixent del sector de les dones i la seva especial problemàtica
en la vida del poble, tant pel seu pes demogràfic, com per l’especificitat de
les seves necessitats, considera de fonamental importància la creació d’un
canal de participació d’aquest sector en aquelles qüestions municipals
referides a l’especial problemàtica social de les dones en el poble,
mitjançant la creació d’un Consell de caràcter consultiu, que enriquirà
l’activitat municipal en la mesura en que l’Ajuntament accedirà a una via de
diàleg permanent amb les persones i Institucions que més a fons coneixen
la realitat específica de les dones.
Amb aquesta finalitat es redacta el present projecte.

2. Justificació del projecte amb relació al col·lectiu al qual va dirigida
l’acció.
Els principis de l’anomenat estat liberal venen organitzant políticament i
jurídicament la nostra convivència des de final del segle XVIII.

El liberalisme va permetre en el seu moment destruir un sistema basat en el
privilegi, la desigualtat i l’arbitrarietat i el va substituir per un sistema racional
i previsible, però va erigir l’home com a eix del sistema polític i això ha
comportat que històricament, les dones hagin continuat en situació
d’inferioritat, no hagin format part de la classe política i hagin estat
discriminades en el treball i en l’educació.
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L’eix del discurs liberal és l’individualisme com a motor social ; el model és
una abstracció del qual les dones estan excloses, perquè els ideals liberals
d’igualtat formal i racionalitat han estat definits des de la ideologia patriarcal.
Les regles han estat establertes sense tenir en compte les diferències de
poder o estatus i amb independència de les càrregues familiars, de manera
que els homes han resultat més aptes per al seu compliment.

La igualtat formal davant la llei pretén sostenir un sistema que regula la
uniformitat, l’absència de la diversitat. La mateixa noció d’igualtat implica
sempre un judici de valor. És un concepte incomplet i remet a una referència
des de la qual s’efectuen les comparacions. La igualtat és un miratge,
perquè no hi ha judici d’igualtat neutral.

Les dones hem anat constatant al llarg del temps que les victòries en el
camp de l’equiparació legal no han impedit que a la pràctica es mantingui la
situació de subordinació de la dona i la manca de representació
sociopolítica.

I tot i que el significat del concepte d’igualtat s’ha anat ampliant al llarg de la
història: de la igualtat de tracte (igualtat com a abstracció, equiparació en el
tracte, prohibició de discriminació) es va passar a la igualtat d’oportunitats
(es parteix del principi liberal del mèrit i la competència per garantir drets,
adreçant-se a la garantia de la igualtat en origen i sense abordar els
resultats de les polítiques) i d’aquesta, a la igualtat de resultats (obtenir un
nivell equivalent en algunes claus variables, com ara ingressos, benestar,
etc.), el seu gran dèficit és que és un concepte que no té en compte el
caràcter estructural de la desigualtat entre homes i dones.

Els principis bàsics de l’estat liberal, legalitat i igualtat formal, han creat una
ciutadania pretesament abstracta; les diferències queden relegades a l’àmbit
privat, àmbit al qual han quedat postergades les dones, guardianes dels
particularismes, dels afectes. S’ha construït un fals igualitarisme, que
perpetua la desigualtat primària.

El principi d’igualtat s’ha configurat tradicionalment a l’àmbit de les relacions
a l’espai públic, sense abordar les relacions home-dona a l’espai privat.
L’àmbit públic representa l’àrea dels drets, i el privat representa la família,
els particularismes. Les polítiques d’igualtat han consistit, històricament, en
atorgar a les dones els mateixos drets que als homes; desenvolupar la
incorporació de la dona la mercat de treball i establir una protecció
específica per la seva funció reproductora. Amb aquesta equivalència formal
s’entenia que ja quedava eliminada la discriminació.
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La consideració de l’estructura familiar com un ordre natural en què les
persones resolen els conflictes de manera natural i pacífica, ha deixat fora
del control públic un món de relacions humanes essencial per al
desenvolupament de la identitat i la dignitat de les persones que la
conformen. Com a conseqüència, el món dels drets ha quedat desvinculat
del món de la vida i de les necessitats bàsiques dels éssers humans.

La llei és l’instrument de la igualtat, però el dret considera irrellevants les
diverses situacions i les diferents circumstàncies socials.

Per la construcció històrica de les categories jurídiques, el sexe ha estat
considerat irrellevant, una categoria social domesticable, que sempre es
podia reconduir a la mesura abstracta del dret, però la construcció històrica i
cultural del sexes ha concedit una sèrie de privilegis a l’home i uns
mecanismes de control sobre la dona que s’han perpetuat per
l’extraordinària força coactiva que exerceix l’estructura social sobre les
persones. El plantejament igualitari formal nega l’existència de la
supremacia social masculina.

La gran mancança de les mesures antidiscriminatòries és que s’han basat
en un model individualista que no ha tingut en compte la realitat social, sinó
únicament el conflicte intersubjectiu, és a dir, l’última seqüència de la
discriminació, per la qual cosa han reproduït la subordinació social existent.

A l’àmbit internacional, la Declaració de Beijing ha estat el gran punt
d’inflexió perquè la igualtat formés part de l’agenda política mundial i a la
Unió Europea, pel Tractat d’Amsterdam (1999) s’estableix la igualtat
d’oportunitats com un dels objectius fonamentals de les polítiques
comunitàries i obliga a integrar el factor de la igualtat a tots els àmbits
d’actuació.

Aquesta nova prioritat cal connectar-la amb la universalització dels drets
humans i amb la dimensió universal que es vol donar al principi d’igualtat, en
un moment històric en què el fenomen de la globalització està accentuant
l’homogeneïtat, però que paradoxalment, està creant més desigualtat i
exclusió social.

El principal objectiu polític institucional és aconseguir la igualtat formal, una
igualtat limitada molt per sota de les reivindicacions feministes. Es
promulguen lleis específiques que pretenen resoldre els problemes socials
que planteja la desigualtat de gèneres. Aquestes lleis milloren l’estatus de
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les dones i redueixen la desigualtat directa, però mantenen els mecanismes
de discriminació indirecta, més difícils de detectar i combatre.
Alguns dels seus símptomes són el sostre de vidre, les diferències salarials i
el menyspreu simbòlic i material del treball reproductiu.

En moltes ocasions les polítiques públiques per la igualtat es limiten a
gestionar les diferències per neutralitzar-les, per la qual cosa es
converteixen en instruments que aturen la igualtat real entre homes i dones.
En últim terme aquestes accions polítiques poden suposar la incorporació
d’algunes dones a l’àmbit de la visibilitat, però no qüestionen l’ordre social ni
polític ni liberal en el qual s’inscriu el principi d’igualtat.

Les administracions públiques han assumit acríticament la representació de
la perspectiva de gènere i una noció d’empoderament individualista.
Introduir la perspectiva de gènere i de transvers no transforma
necessàriament la realitat social, només permet establir nivells més
importants d’eficàcia i eficiència a les polítiques.
Els estudis de gènere no sempre són feministes, moltes vegades es limiten
a l’estadística i a una categoria d’anàlisi tècnica que ignora la teoria política
feminista i no té en compte les relacions de poder entre els homes i les
dones. S’hauria de redefinir la visió de l’empoderament i del reconeixement
de les dones en el marc d’un nou principi de justícia.

Les institucions pretenen construir sistemes polítics estables amb l’horitzó
d’una pretesa ciutadania universal i difícilment assumeixen les identitats,
l’heterogeneïtat com a valor polític i jurídic.

El veritable pas cap a la igualtat real sorgeix del reconeixement de les
diferències, perquè la diferència no s’oposa a la igualtat, al contrari, en
permet la realització. L’experiència de les dones és una forma de ser i de
sentir la vida i la relació, de comprendre o fer el món; afecta les arrels de la
justícia. Suposa un nou paradigma, un model diferent; implica el trànsit
d’unes relacions jeràrquiques i piramidals a unes relacions més igualitàries.
Cal doncs, construir una nova organització social, en la qual homes i dones
estiguin en igualtat d’oportunitats, enriquint-se mútuament amb les seves
diferències, això requereix l’actuació dels poders públics, en aquest cas de
l’Ajuntament de Deltebre, per tal d’eliminar els obstacles existents.

El que s’hagi introduït en el Cartipàs Municipal un àrea destinada a les
dones posa de manifest la voluntat política de l’Ajuntament de Deltebre per
treballar en aquest sentit. No obstant, les polítiques per a la igualtat afecten
a tots els àmbits d’actuació d’un Ajuntament i, per tant, és necessari treballar
de manera transversal, de manera que s’incorpori la mirada de les dones a
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totes les polítiques i actuacions municipals i que des de totes les àrees es
dugui a terme accions específiques per a la igualtat d’oportunitats.
Per això, cal conèixer la incidència diferencial de les polítiques municipals
en dones i homes i crear els mecanismes necessaris per afavorir la
comunicació, la coordinació i el treball conjunt entre les àrees.

3. El Consell Municipal de les Dones de Deltebre
El Consell Municipal de les Dones de Deltebre (en endavant CMDD) és un
òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb el
que disposen els articles 59 i 60 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya, amb l’objecte de facilitar la participació
ciutadana en els assumptes municipals en relació amb aquells àmbits
d’activitat pública municipal que afectin o es refereixin a les dones.
L'actuació del Consell és integral i assumeix tots aquells aspectes
relacionats amb el benestar social des d'un punt de vista econòmic, social o
cultural.

3.1. Objecte
El Consell Municipal de les Dones de Deltebre té per objecte la participació
ciutadana en aquelles qüestions d’interès per a les dones de Deltebre,
visibilitzant-ne les seves demanades específiques .

Dins l’organització administrativa de l’Ajuntament de Deltebre, el Consell
Municipal de Dones de Deltebre és un òrgan complementari i sectorial de
naturalesa deliberant.

En la tasca d’òrgan de canalització de la participació en els afers que
específicament afecten a les dones des dels diferents àmbits de polítiques
de dones o des dels àmbits polític, social, cultural, econòmic i educatiu del
municipi, el Consell Municipal de les Dones de Deltebre actua de forma
autònoma establint els seus propis criteris d’organització.
Per a fer efectiu l’objecte del Consell, aquest dirigirà la seva activitat a la
consecució de les finalitats següents:

3.2. Finalitats
El Consell Municipal de les Dones de Deltebre, atès el seu caràcter
consultiu, d’assessorament i orientació ha d’estimular la participació dels
col·lectius de dones, fomentant l’associacionisme en aquest sector i oferint
el suport i l’assistència oportuns. Tanmateix, haurà de proposar la realització
de debats i campanyes innovadores que facin visibles les idees, la manera
de fer i la veu de les dones. Per assolir aquestes finalitats i a través de la
participació democràtica reunirà la informació, debatrà i difondrà informes
sobre els temes que es consideri d’interès per a les dones, donant prioritat a
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les qüestions  que contribueixen als canvis que ens portin vers una societat
més justa i solidària.
Per tant, correspon al Consell Municipal de les Dones de Deltebre, en
relació amb el sector material d’activitat que constitueix el seu objecte, les
funcions de:

3.3. Funcions
3.3.1. Dur a terme diagnòstics de la realitat, propostes d’accions concretes i
operatives, propostes de creació de nous serveis i millora dels ja existents,
per tal de neutralitzar la discriminació de les dones dins del nostre municipi i
fer efectiu el principi d’igualtat entre homes i dones en tots els àmbits de la
vida política, econòmica, social, cultural i educativa del poble. Per assolir
aquesta funció serà necessari:

3.3.1.a. Conèixer, analitzar, prioritzar i debatre les necessitats de les dones
del municipi i les actuacions municipals que contribueixen a promoure la
presència de les dones a la societat en tots els àmbits (social, cultural,
polític, laboral, etc.) i establir mecanismes per tal d’atendre específicament
aquelles dones que pateixen situacions greus.

3.1.b. Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis
derivats de les necessitats i problemes detectats.

3.3.1.c. Participar en l’avaluació d’aquells programes i plans d’actuació en
els quals hi hagi pres part el CMDD, tant a nivell de proposició com a nivell
de seguiment.

3.3.2. Fomentar la participació ciutadana en temes de gènere com a
concepte i objectiu que ha d’abraçar la totalitat de les Àrees Municipals i
dels sectors socials del municipi, com a fet social i transversal que és.

3.3.2.a. Promoure la participació democràtica en la prestació dels serveis
municipals dirigits a les dones i exercir el seu seguiment.

3.3.3.b. Promoure accions de solidaritat pel benestar de les dones, en el
marc de la necessària convivència ciutadana.
3.3.3.c. Potenciar la coordinació entre les Institucions que actuen en aquest
àmbit, ja siguin públiques o privades.

3.3.3.d. Afavorir la participació de les dones en els òrgans de presa de
decisions en els de planificació i discussió de polítiques sobre el bé comú

de la  societat.
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3.3.3.e. Promoure l’associacionisme de les dones i la participació
comunitària.

3.3.3.f. Vetllar pel compliment de les normes i lleis i emprendre accions de
defensa de les dones.

3.3.3. Emetre informes, dictàmens o demandes, que tenen rang de
recomanació per als òrgans del Govern Municipal a iniciativa pròpia o de
l’Ajuntament sobre matèries de competència municipal.

3.3.3.a. Elaborar els informes tècnics i els dictàmens que li siguin sol·licitats
per l’Ajuntament.

3.3.b. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el
funcionament dels Serveis i els Organismes públics municipals.

3.3.3.c. Estudiar i emetre informes sobre temes d'interès per a les dones, en
especial, emetre informe previ a la seva aprovació sobre el Pla Municipal de
Polítiques de Dones de l’Ajuntament de Deltebre.

3.3.4. Actuar de forma integral i assumir tots aquells aspectes relacionats
amb qüestions vinculades  a les polítiques de dones en els àmbits polític,
econòmic, social o cultural.

3.3.4.a. Elaborar, anualment, el pla de treball del Consell Municipal de
Dones de Deltebre i la memòria pertinent.

3.3.4.b. Promoure accions encaminades a crear i millorar l’entorn físic i
social de les dones.

3.3.4.c. Actuar amb col·laboració amb les persones i grups per assolir
l’empoderament de les dones.

3.3.4.d. Fomentar la realització d’activitats o projectes d’utilitat pública
ointerès social per promoure la igualtat d’oportunitats de les dones, i/o que
facin palès el caràcter transformador de les experiències i els sabers
femenins.

3.3.4.e. Aconseguir compromisos per a les polítiques de gènere i la seva
acceptació social.
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3.3.4.f. Crear i potenciar espais propis de dones establint xarxes per
l’intercanvi de coneixements i experiències, tot fent palesa la creació cultural
de les dones i la diversitat cultural.

3.3.5. Fomentar la igualtat de tracte entre els homes i les dones en tots els
àmbits de la vida com element indispensable per la convivència democràtica
i la constitució d’una societat equilibrada, fonamentada en el respecte a la
diferència i en els drets humans.
3.3.5.a. Encoratjar la reorganització del temps i del treball saludable.

3.3.5.b. Contribuir a l’eradicació de les violències contra les dones i els
homes a través de la prevenció, l’atenció, la cooperació i la recerca.

3.3.5.c. Lluitar contra tot tipus de discriminació per raó de gènere, ètnia,
classe, raça, edat, discapacitat i orientació sexual, participant activament en
la recerca de solucions.

3.4. Estructura organitzativa.

3.4.1. El Plenari. El presideix la o el regidor que tingui assignat la
responsabilitat de dones. El Plenari del Consell Municipal de Dones de
Deltebre és l’òrgan col·legiat de màxima representació del Consell.

3.4.1.a. Seran atribucions del Plenari del Consell:

 Establir les normes internes de funcionament del Consell, i el seu
règim específic de sessions plenàries.

 Exercir el dret a la iniciativa davant l’Ajuntament de Deltebre,
formulant propostes dirigides a l’adopció de mesures municipals
relatives al seu sector d’activitat.

 Emetre informes previs a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, en les
matèries de competència municipal que incideixin en el seu àmbit
d’actuació.

 Proposar l’ampliació del número d’Entitats representades en el seu sí.
 Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les

seves finalitats i pròpies de la seva naturalesa jurídica, no atribuïda
als altres òrgans del Consell.

 El Plenari del Consell Municipal de Dones de Deltebre es reunia al
menys una vegada al trimestre.

3.4.2. La Comissió Executiva Permanent. Constitueix l'òrgan de treball del
Consell. Té la funció d'estudiar, informar i debatre els assumptes que es
tractaran al Plenari.
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3.4.3. Comissions de treball. Es configuren diferents grups de treball a
proposta de la Comissió Executiva Permanent. La durada dels grups de
treball està en funció de l'assoliment dels objectius que s'hagin marcat. Els
grups de treballs estan formats per dones del Consells o por aquelles
persones que les entitats deleguin.

3.4.3. Secretària Técnica. Òrgan unipersonal d’assessorament i gestió.

3.5. Composició del Plenari

3.5.1. La Presidència del CMDD correspondrà a l’Il·lm/a. Sr/a. Alcalde/sa o
a la/el Tinent d’Alcalde/essa i/o Regidor o Regidora en qui delegui. Li
corresponen les atribucions inherents al càrrec en tot òrgan col·legiat com
són:
3.5.1.a. Representar al Consell Comunitari.
3.5.1.b. Convocar i presidir les sessions del Ple i de quantes Comissions i
òrgans complementaris d’estudi poguessin constituir-se.
3.5.1.c. Ordenar l’execució dels acords adoptats pel Ple.
3.5.1.d. Totes aquelles atribucions que li siguin expressament delegades pel
Ple del Consell.

3.5.2. La Vicepresidència ha de ser assumida per un o una membre del
Consell representant del sector associatiu. Aquesta persona ha de ser
elegida per i entre els o les membres de la Comissió Executiva Permanent.
Al Vicepresident o Vicepresidenta li correspon la substitució i la suplència
reglamentàries del President o Presidenta.

3.5.3. Delegada del Consell, proposada per la presidència i ratificada pel
Plenari del Consell assumirà la coordinació del CMDD.

3.5.3.a. La Delegada és elegida per un període de 4 anys  prorrogable per
períodes d’igual durada. El càrrec té un caràcter nominal i, en cas de baixa
per renúncia, dimissió o qualsevol altre motiu, es procedeix a la
convocatòria del procés electoral per cobrir la vacant.

3.5.3.b. La Delegada del CMDD cessarà immediatament de les seves
funcions quan hagi un canvi en la Presidència del CMDD, moment en el qual
es procedirà a una nova elecció.
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3.5.3.c. Funcions de la Delegada  de les Dones:
a) Impulsar les actuacions que possibilitin complir les funcions que té
encomanades el Consell Municipal de les Dones de Deltebre.
b) Presidir la Comissió Executiva Permanent i les Comissions de Treball.
c) Representació del Consell de les Dones per delegació del/la President/a
i/o Vicepresident/a.

3.5.4. Vocals. Seran vocals del CMDD:

3.5.4.a. Una representant de cada una de les associacions, legalitzades
amb seu i que el seu àmbit d’actuació sigui el municipi de Deltebre.
Han de ser entitats democràtiques, pluralistes sense ànim de lucre i l’objecte
de les quals sigui la promoció i l’empoderament de les dones i la lluita per
l’eliminació de les desigualtats socials de les dones.

3.5.4.b. Una persona proposada per cada Grup Polític Municipal, que
actuarà en la seva representació, resident a Deltebre, i les finalitats dels
quals sigui la promoció i l’empoderament de les dones i la lluita per
l’eliminació de les desigualtats socials de les dones.

3.5.4.c. Malgrat això, per resolució del Presidenta o President, bé per pròpia
iniciativa o a proposta de la majoria absoluta dels i les membres del Consell,
es podrà ampliar el nombre màxim de representants de les Entitats del
Poble.

*També podran assistir, si s’escau, la resta de regidors de govern de l’Àrea
o Àrees en qüestió de l’Ajuntament segons les temàtiques a tractar, amb
veu però sense volt.
*Una persona en representació del Consell de Riumar, del Consell

d’Entitats Municipal i de cadascun dels consells sectorials o territorials
d’àmbit municipal que es creïn d’ara endavant.

3.5.4.d. Les i els membres del Plenari representatius i representatives de les
entitats afectades de Deltebre i dels Grups Polítics Municipals, seran
nomenats i nomenades per l’Alcalde mitjançant l’oportú Decret, a proposta
de les esmentades entitats i en funció del seu grau d’implantació efectiva en
el poble, i a proposta dels Grups Polítics Municipals, manifestada a través
del seu portaveu, respectivament.

3.5.4.e. En cas que es produís vacant d’algun d’aquests vocals, aquest serà
substituït, mitjançanat Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament, per un altre vocal
de la mateixa entitat.
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3.5.5. La Secretària Tècnica del CMDD, serà la Tècnica Municipal de l’Àrea
de les Dones, la qual tindrà veu però no vot en les sessions plenàries, i
assumirà la funció d’assessorament i fe pública pròpies de les Secretàries i
els Secretaris dels òrgans col·legiats administratius.

3.5. Composició de la Comissió Executiva Permanent.
Estarà formada per la Presidència, la Vicepresidència, la Delegada del
CMDD, la Secretària Tècnica i un màxim de 4 vocals escollits/des en
Assemblea d’entre els/les representants de les entitats. També poden
assistir, amb veu però sense vot, els regidors/es delegats.
Ha de celebrar sessions ordinàries al menys un cop al mes.
La Comissió Executiva Permanent ha d’articular els mecanismes que
possibilitin complir les funcions que té encomanades del Consell. Perquè
aquestes funcions es puguin fer correctament, la Comissió Executiva pot
proposar al Consell que es creïn comissions de treball ad hoc.

3.5. Composició de les Comissions de Treball
Les Comissions de Treball que pugui crear el Ple del Consell per a temes
específics o sectors d’actuació determinats, estaran integrades per
membres del Consell i/o persones proposades per aquest, com a
especialistes en els diferents temes objecte d’estudi, designades per la
Presidència o Vicepresidència, i tindran com a finalitat l’emissió d’informes o
l’elaboració d’estudis o treballs, el resultat dels quals elevaran als òrgans de
govern del Consell.

4. Pressupost
Les dotacions per atendre les despeses que generi el funcionament del
Consell Municipal de les Dones de Deltebre seran consignades en l’estat de
despeses del Pressupost de l’Ajuntament.
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4. Organigrama

PLENARI

__________________________________________________________________

LA COMISSIÓ                        COMISSIONS AD HOC       SECRETARIA TÈCNICA
EXECUTIVA PERMANENT

PRESIDENCIA                                                    Delegada
CMDD

VICE-PRESIDÈNCIA                                           VOCALS

SECRETARIA TÈCNICA
________________________________________________________________________

Deltebre, de de 2019

L’ALCALDE,

Lluís Soler i Panisello
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