
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient 2017/9659. Informe en relació a la creació dels consells municipals sectorials de 
participació ciutadana. 
 
 
Fets 
 
1. El 4 de setembre de 2017, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el Reglament de 

participació ciutadana. 
 
2. El 4 de desembre de 2017, el Ple de la Corporació va aprovar-lo definitivament. 
 
3. El Títol V d’aquest Reglament regula els consells de participació, que podran ser, entre 

d’altres, sectorials i territorials. 
 

4. És voluntat d’aquest Consistori aprovar la creació dels consells de participació sectorials, 
que es determinen en la part resolutiva d’aquest acord. 

 
5. Consten a l’expedient la Memòria d’Alcaldia per a la constitució i el funcionament del 

Consell Municipal d’acció social; la Memòria d’Alcaldia per a la constitució i el 
funcionament del Consell Municipal d’esports, i la Memòria d’Alcaldia per a la constitució 
i el funcionament del Consell Municipal de cultura. 

 

6. És voluntat d’aquest Consistori aprovar la modificació dels integrants del Consell 
Municipal d’acció social, degut a la sol·licitud d’incorporació de 3 entitats, que es 
determinen en la part resolutiva d’aquest acord. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Articles 61 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
2. El Títol V del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Calafell regula els 

Consells de Participació. 
 
3. Els consells de participació poden tenir un àmbit d’actuació sectorial o territorial, i en el 

cas dels sectorials ésser permanents o temporals. Els consells d’àmbit territorial portaran el 
nom de Consell de Barri amb el nom del territori a què faci referència; i els sectorials, el 
nom de Consell Municipal amb la denominació de cada sector d’activitat a què faci 
referència l’objecte social de les entitats.  

 
4. Segons l’article 62.1 del Reglament, l’objecte d’aquests consells municipals i consells de 

barri és estimular i canalitzar la participació de forma global dels ciutadans i ciutadanes i 



de les seves entitats en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilització 
govern-entitats ciutadanes. 

 
5. L’atribució per a la creació, modificació o extinció dels Consells de Participació correspon 

al Ple municipal per acord pres per majoria absoluta. Conjuntament amb l’acord de 
creació, el Ple establirà els òrgans dels consells i la seva composició (article 65 del 
Reglament).  

 
6. Un cop creats els consells de participació, s’han de fer constar en un registre públic 

municipal, que serà accessible a la pàgina web municipal, on s’hi indicarà la data 
corresponent d’aprovació, variació o extinció. 

 
7. L’estructura organitzativa dels Consells de Participació es determinarà en l’acord de 

creació. Aquests acords o reglaments tindran en compte, en general, els principis 
següents:  

 
a) President: Serà l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. 

 
b) Representants polítics: Un representant de cada grup municipal o persona en qui 

deleguin. Un representant de les candidatures presentades en les darreres eleccions 
municipals que no tinguin representació al Consistori que tinguin una activitat 
continuada després de les eleccions, sempre que ho sol·licitin. 
 

c) Representants del teixit associatiu: Representants de les associacions veïnals, socials, 
sindicals, professionals i empresarials més representatives de l’àmbit del consell, si ho 
demanen. 
 

d) Veïns: Escollits a l’atzar. Si renuncien, s’escollirà entre les persones inscrites al Registre 
Ciutadà. 
 

e) Prohoms: Tres persones que tinguin especial vinculació amb l’àmbit del consell, 
escollides per la Presidència o una cinquena part dels regidors/es. 
 

f) Experts: Tècnics o representants d’altres administracions i col·lectius professionals 
vinculats a l’àmbit del consell, amb veu i sense vot. 
 

Podran participar en els consells, amb veu i sense vot, un/a secretari/a designat per 
Presidència, els tècnics municipals o d’altres administracions, experts en l’àmbit del 
consell i/o membres d’altres consells municipals, quan així ho requereixin els temes a 
tractar. 
 
El consell de participació tindrà un màxim de 21 membres. Si hi ha més peticions, el Ple 
podria aprovar, per majoria absoluta, incrementar el nombre de membres del consell. En 
cas de que no es pugui aprovar en seu plenària aquest increment, es realitzarà un sorteig 
públic. 

 



8. De conformitat amb l’article 71 del Reglament, com a norma general els Consells de 
Participació de barri i sectorials, i el Consell Ciutadà, estaran constituïts per: 

 
a) La presidència. 

 
b) La vicepresidència. 

 
c) El Plenari. 

 
d) Els grups o taules de treball. 

 
e) La secretaria. 

 
9. Els articles 97 i següents del Reglament regulen els Consells municipals Sectorials. 
 
Conclusions 
 
Es proposa a la Comissió Informativa de Transparència i Participació: 
 
1. Aprovar la modificació de la composició del Consell d’acció social. 

 
- Incloure un representant de les següents associacions:  
• Representant d’ADIPAC.  
• Representant de Gossos en acció. 
• Representant de L’Escola. 
- Suprimir els 2 prohoms o experts. 
- Reduir el nombre de veïns/es de 3 a 2. 
 
Sent així, la composició final seria la següent: 
 
• President: L’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. 
• Vicepresident: Un representant de les associacions veïnals 
• Representant del Grup Municipal de CiU. 
• Representant del Grup Municipal del PSC. 
• Representant del Grup Municipal de la CUP. 
• Representant del Grup Municipal d’UAM. 
• Representant del Grup Municipal del PPC. 
• Representant del Grup Municipal d’ERC. 
• Representant del Grup Municipal de C’s. 
• Representant d’ENCOAN. 
• Representant d’AHESAT. 
• Representant d’Amics de la Natura. 
• Representant d’SPLAF 
• Representant de la PAH Baix Penedès. 
• Representant de 500x20 Costa Daurada. 
• Representant d’ASSADAKA. 



• Representant Adipac 
• Representant Gossos en Acció 
• Representant L’Escola 
• 2veïns/es. 

 
 
2. Inscriure aquestes modificacions en el Registre Públic Municipal de Consells de 

Participació, el qual és accessible des de la pàgina web municipal, i donar-ne la publicitat 
corresponent. 

 
 
 
 
El secretari 


