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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- Per acord de la majoria absoluta dels regidors, el Ple pot crear 
Consells Municipals de Participació, en funció de les necessitats 
participatives de cada una de les regidories o àmbits d’actuació. 

- La creació de Consells de Participació és de caire obligatori i té 
com a objectiu estimular i canalitzar la participació global dels 
veïns/es en assumptes municipals i fer possible la presa de 
decisions de manera corresponsable. 

- Els consells creats es faran constar en un registre públic municipal, 
accessible en la pàgina web de l’ajuntament i fent constar la data 
de la seva creació. 

- Els consells poden ser Sectorials o Territorials. Els sectorials 
portaran el nom de Consells Municipals amb la denominació de 
cada sector i poden ser temporals o permanents. Els territorials 
portaran el nom de Consells de Barri amb el nom a que faci 
referència. 

- El Consell Ciutadà és el màxim òrgan de consulta i participació. 
Les propostes dels Consells Municipals i Consells de Barri hauran 
de ser aprovades per aquest òrgan. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- Els Consells Municipals de Participació tenen caràcter consultiu i 
no vinculant. Però, el Govern es compromet a estudiar i valorar les 
propostes que es plantegin, justificant les decisions que es prenen.  

- Els Consells Municipals podran: 

1. Fer informes, propostes i suggeriments sobre els serveis i 
equipaments del seu àmbit d’actuació. 

2. Elaborar un pla de treball i un informe anual de l’àmbit d’actuació. 

3. Debatre les prioritats d’actuació en l’àmbit del consell, emetent 
informe sobre el pressupost, sobre les ordenances municipals, el 
programa d’actuació i els criteris de subvencions. 

4. Vetllar per l’harmonia entre els membres del Consell i pel treball 
transversal, prenent consciència de tots els temes que són 
competència de l’àmbit de treball del consell. 

5. Vetllar per la transparència i la equitat en l’establiment de criteris 
de distribució de recursos públics pel teixit associatiu de l’àmbit. 

6. Treballar altres temes encarregats per l’alcalde/essa o pel Ple. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- La composició dels consells de participació es determinarà en 
l’acord de creació. Però, tenint en compte els principis següents: 

1. El President serà l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. 

2. Un representant de cada grup municipal i càrrecs electes que 
puguin ser convidats. 

3. Un representant de les candidatures presentades en les darreres 
eleccions municipals que no tinguin representació al Consistori i 
hagin assolit un mínim del 3% dels vots, sempre que ho sol·licitin. 

4. Un representant de les associacions socials, sindicals, 
professionals i empresarials més representatives del municipi, 
sempre que ho sol·licitin.  

5. Tres veïns escollits per sorteig.  

6. Un representant de les associacions de l’àmbit del consell. 

7. Tres persones escollides per la Presidència o un 10% dels 
regidors/es que tinguin especial vinculació amb l’àmbit del consell. 

8. Representants d’altres administracions i col·lectius professionals 
vinculats a l’àmbit del consell. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- Podran participar, amb veu i sense vot, un secretari/a designat pel 
President/a i els tècnics municipals o d’altres administracions, 
experts/es en l’àmbit del consell o membres d’altres consells, 
sempre que sigui necessari. 

- Els càrrecs electes no podran ocupar places del consell 
corresponents a entitats o altres col·lectius. 

- Els veïns escollits per sorteig hauran d’haver-ho demanat tres 
setmanes abans de la creació del consell. La llista definitiva serà 
pública. El sorteig s’efectuarà el mateix dia de la constitució del 
consell. Els escollits ho seran per un període de dos anys o pel 
temps que duri el consell, en el cas de ser temporal. Els que no 
siguin escollits quedaran en reserva per reposar les baixes que hi 
hagin. En cas de tres absències consecutives, seran substituïts per 
la següent persona de la llista de reserva. 

- Només podran formar part dels consells aquelles entitats legalment 
constituïdes que figurin al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes. 
Cada entitat ha de proposar un representant i un substitut. 

- Les persones nomenades per la Presidència o pels regidors han 
de tenir un consens de 4/5 parts dels membres del consell. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 1. Definició, objecte i tipus. 

- Els membres dels consells tindran a la seva disposició tota la 
informació dels punts a tractar en el consell, sempre que sigui 
possible en format electrònic.  

- El President/a vetllarà per a que s’enviï tota la documentació i per a 
que el consell participi de manera activa en les decisions 
administratives de l’àmbit. 



REGLAMENT PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DE CALAFELL 

 
1.- DISPOSICIONS GENERALS 
2.- EL DRET A LA INFORMACIÓ 
3.- EL DRET A LA PARTICIPACIÓ 
4.- LA PARTICIPACIÓ D’ENTITATS 
5.- ELS CONSELLS MUNICIPALS 
6.- PROCESSOS PARTICIPACIÓ 
COL·LECTIVA 
7.- DISPOSICIONS ADDICIONALS, 
TRANSITÒRIES I FINAL 

ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 2. Organització, funcionament i règim intern dels Consells de Participació. 

- Els objectius dels consells de participació són: 

1. La participació informativa. 

2. La participació propositiva, en l’estudi i debat de propostes. 

3. La participació en la gestió i el control municipal. 

4. La potenciació de la democràcia, el pluralisme, l’autonomia i la 
participació. 

 

- Cada consell establirà les seves competències, funcions i àmbit 
d’activitat. Estarà format per diversos òrgans: 

1. La presidència. 

2. La vicepresidència. 

3. El plenari. 

4. Els grups o taules de treball. 

5. La secretaria. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 2. Organització, funcionament i règim intern dels Consells de Participació. 

- Els membres dels consells cessen del càrrec per: 

1. Per sol·licitud del grup municipal que representen. 

2. Per sol·licitud de l’entitat que representen. 

3. Per voluntat pròpia, fent-ho per escrit. 

4. En el cas que deixin d’assistir en tres sessions consecutives del 
plenari, en cas de grups municipals, entitats i institucions. 

5. En el cas que deixin d’assistir en quatre sessions consecutives del 
plenari, en cas de ciutadans/es a títol individual. (no quadra amb 
article 67) 

- Per a la vàlida constitució del plenari, caldrà la presència del 
President/a, del Secretari/a i de la meitat més un dels seus 
membres, en primera convocatòria.  

- Si, 30 minuts després, en segona convocatòria, no s’ha arribat a 
1/3 dels membres, la sessió quedarà anul·lada i convocada, de 
nou, en menys d’una setmana. 

- Queda constituït quan hi siguin tots els membres. 



REGLAMENT PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DE CALAFELL 

 
1.- DISPOSICIONS GENERALS 
2.- EL DRET A LA INFORMACIÓ 
3.- EL DRET A LA PARTICIPACIÓ 
4.- LA PARTICIPACIÓ D’ENTITATS 
5.- ELS CONSELLS MUNICIPALS 
6.- PROCESSOS PARTICIPACIÓ 
COL·LECTIVA 
7.- DISPOSICIONS ADDICIONALS, 
TRANSITÒRIES I FINAL 

ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 2. Organització, funcionament i règim intern dels Consells de Participació. 

- La convocatòria serà amb set dies d’antelació, enviant l’ordre del 
dia. Es podran fer arribar propostes fins a dos dies abans de la 
celebració. L’ordre del dia inclourà l’aprovació de l’acta anterior i 
precs i preguntes. També s’inclouran les propostes que enviïn els 
membres al President/a. 

- El President/a del consell pot convidar a qualsevol persona per a 
explicar o informar sobre temes inclosos a l’ordre del dia. 

- Les propostes dels consells s’hauran d’incloure en els expedients 
que tramitin els organismes municipals, fent constar el suport i 
opinions obtinguts dels diferents col·lectius que el formen. 

- Els consells estaran oberts a la incorporació de noves entitats, 
sempre que compleixin aquest reglament. 

- Les reunions del consell seran: 

1. Ordinàries: amb periodicitat aproximada de tres mesos, on es 
podran incloure punts, un cop iniciades, si la majoria absoluta dels 
membres ho considera convenient. 

2. Extraordinàries: convocades amb 48 hores d’antelació, per petició 
de la presidència, 1/5 part dels membres dels consells sectorials i 
territorials, la majoria absoluta del Consell Ciutadà. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 2. Organització, funcionament i règim intern dels Consells de Participació. 

- Les sessions són públiques, sempre que no s’acordi el contrari per 
la majoria absoluta dels membres. Es facilitarà tota la informació 
necessària al públic assistent de la manera més adient. 

- Si cal votació, es farà a mà alçada. Si es vol votació secreta, cal 
que ho demani la majoria simple dels membres. Els vots seran 
personals i intransferibles. 

- Les decisions es prendran per majoria simple. Si l’abstenció és 
majoritària, caldrà continuar el debat, procedint a una nova votació. 
En cas d’empat, el President/a té un vot de qualitat. 

- Les sessions plenàries tindran una durada màxima de dues hores. 
El Secretari aixecarà acta i s’aprovarà en la següent sessió. 

- En 15 dies hàbils, els acords hauran de penjar-se a la web 
municipal i trametre a tots els membres del consell. 

- Les reunions dels grups de treball s’estipularan per acord dels seus 
membres, tenint en compte els objectius i les necessitats fixades. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 3. Els òrgans del Consell. 

- El Plenari és el màxim òrgan representatiu. Té les següents 
funcions: 

1. Demanar informació sobre qualsevol matèria de l’àmbit. 

2. Formular propostes a l’ajuntament sobre allò que l’afecti. 

3. Emetre informes que demani l’ajuntament o 1/5 part del consell, 
sobre matèries de l’àmbit del consell. 

4. Emetre propostes pel bon funcionament dels serveis i organismes 
municipals. 

5. Definir un pla de treball del consell. 

6. Decidir la creació i la finalitat dels grups o taules de treball, fent el 
seguiment de la mateixa, fomentant la transversalitat, la 
comunicació i la bona relació entre elles. 

7. Vetllar i fer el seguiment del Programa d’Actuació Municipal en 
l’àmbit de treball del consell. 

8. Demanar reunions extraordinàries del Consell Ciutadà. 

9. Qualsevol altra que li assigni el Ple, a través d’acord municipal. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 3. Els òrgans del Consell. 

- La Presidència representa el Consell. Té les següents funcions: 

1. Convocar el consell. 

2. Presidir, moderar debats, suspendre i aixecar les sessions. 

3. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres. 

4. Autoritzar la presència en el Plenari a persones de reconeguda 
vàlua dins l’àmbit del consell. 

5. Trametre els acords a la resta d’organismes municipals. 

6. Coordinar-se amb els presidents de la resta de consells. 

 

- Pot ser substituït pel vicepresident, en cas d’absència raonada. 

- El President pot delegar la gestió d’una taula de treball en un/a 
tècnic/a municipal. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 3. Els òrgans del Consell. 

- La Secretaria té les següents funcions: 

1. Assistir al Plenari, a les reunions o taules de treball, amb veu i 
sense vot. 

2. Trametre dins els terminis establerts les convocatòries, la 
informació dels punts a tractar i els acords, a membres del consell. 

3. Custodiar la documentació del Consell. 

4. Preparar el despatx dels temes, les actes de les sessions, els 
informes i tots els documents que es desprenguin. 

5. Donar compte dels acords al Consell. 

6. Assessorar la Presidència i els vocals, en la gestió del Consell. 

7. Coordinar-se amb els tècnics/ques municipals vinculats al Consell. 



REGLAMENT PARTICIPACIÓ 
CIUTADANA DE CALAFELL 

 
1.- DISPOSICIONS GENERALS 
2.- EL DRET A LA INFORMACIÓ 
3.- EL DRET A LA PARTICIPACIÓ 
4.- LA PARTICIPACIÓ D’ENTITATS 
5.- ELS CONSELLS MUNICIPALS 
6.- PROCESSOS PARTICIPACIÓ 
COL·LECTIVA 
7.- DISPOSICIONS ADDICIONALS, 
TRANSITÒRIES I FINAL 

ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 3. Els òrgans del Consell. 

- Tindran la condició de vocals la resta de membres assistents al 
Consell. Els correspon: 

1. Disposar de la convocatòria de la sessió i la documentació dels 
temes a tractar. 

2. Proposar temes per a incloure en l’ordre del dia del Consell, amb 
10 dies d’antelació. També podrà fer-ho per urgència, amb 72 
hores d’antelació, enviant escrit a tots els membres del Consell. 

3. Assistir a les reunions i excusar la no assistència en el Consell. 

4. Treballar la documentació rebuda, prèviament a la reunió. 

5. Participar en el debat de les sessions. 

6. Exercir el seu dret a vot, tot justificant-lo. 

7. Fer suggeriments, propostes, precs i preguntes. 

8. Obtenir la informació necessària per a fer les seves tasques. 

9. Traspassar al suplent la informació, en cas de no poder assistir. 

10. Mantenir degudament informat el col·lectiu al qual representa. 

11. Representar el seu Consell en el Consell Ciutadà, fent el retorn. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 4. El Consell Ciutadà. 

- El Consell Ciutadà és el màxim òrgan consultiu i de participació. 

- Estarà format per dos representants de cada un dels consells de 
participació. Però, també, tindrà una vicepresidència primera que 
recaurà en un representant del moviment associatiu i una 
vicepresidència segona que recaurà en el regidor delegat de 
participació ciutadana. 

- Els membres són designats pel Ple, a proposta de les 
organitzacions que representen. 

- La periodicitat de les reunions del Consell Ciutadà serà de, com a 
mínim, quatre vegades a l’any. El mes d’agot serà inhàbil. Es 
podran convocar sessions extraordinàries per a temes urgents. 
Sempre es convocaran amb set dies d’antelació. S’aixecarà acta 
de tots els acords, intervencions, assistents,... 

- Cal dotar de recursos, coneixements i informació als seus 
membres, per a poder prendre decisions. 

- Es permet l’assistència de tècnics/ques i la creació de taules de 
treball monogràfiques sobre temes d’interès. 

- La no assistència durant dos anys suposarà la pèrdua del dret a 
vot i el possible cessament del Consell Ciutadà. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 4. El Consell Ciutadà. 

- Els objectius del Consell Ciutadà són: 

1. Opinar, debatre i fer propostes sobre temes d’interès municipal. 

2. Aconsellar en la presa de decisions i la gestió municipal. 

3. Detectar temes d’interès en els diferents consells de participació. 

4. Conèixer i debatre el Pla de Mandat, ordenances i reglaments, els 
resultats dels indicadors de la gestió municipal i els estudis sobre 
temes estratègics d’interès del municipi. 

5. Impulsar processos de planificació estratègica, proposant el 
desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió dels barris i 
accions per a la millora de la qualitat de vida. 

6. Fomentar la solidaritat, el pluralisme, el teixit associatiu, la 
democràcia i la participació ciutadana per a definir el futur del 
municipi. 

7. Recollir propostes dels consells de participació i valorar la viabilitat, 
fer propostes d’interès municipal i plantejar processos participatius 
per a valorar-les i prioritzar-les, modificant i consensuant el Pla de 
Mandat amb el Consistori o plantejant mocions al Ple. 

8. Plantejar una distribució equitativa dels recursos per a inversions. 
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ELS CONSELLS MUNICIPALS DE PARTICIPACIÓ 
 

Capítol 5. Els Consells de Barri. 

- Els Consells de Barri tenen la finalitat de promoure i canalitzar una 
reflexió conjunta, entre entitats i veïns, sobre un territori concret. 

- Els territoris són les unitats en les que es divideix el municipi i 
s’acordaran en Ple. 

- Els representants de les entitats seran d’aquelles que tenen seu en 
el territori on desenvolupen la seva activitat. 

- Les persones escollides a títol individual seran majors de 16 anys, 
escollides per trams d’edat i sexe, residents o que treballin en 
aquest territori. Se n’escollirà un per cada 500 habitants del 
territori, amb un màxim de 6 i un mínim de 2, a través d’un sorteig 
aleatori, entre els inscrits al Registre Ciutadà. Si no són prous, 
s’escolliran entre els inscrits o quedaran vacants. 

- El Registre Ciutadà es regularà per un reglament específic. 
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Capítol 5. Els Consells de Barri. 

- Els Consells de Barri tenen les següents funcions: 

1. Mantenir un espai d’informació, debat, estudi i avaluació, entre els 
agents del territori i l’ajuntament, sobre els problemes i els temes 
importants del territori. 

2. Fer possible la consulta i la participació en la presa de decisions en 
aquell territori, promovent la màxima participació de les entitats i la 
corresponsabilitat. 

3. Elevar al Consell Ciutadà propostes sobre els problemes, 
propostes de millora dels serveis i la planificació en aquell territori, 
recollint les opinions veïnals. 

4. Valorar i debatre els plans d’actuació municipal. 
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Capítol 5. Els Consells Municipals. 

- Per a cada àmbit d’activitat es podran crear Consells Municipals 
Sectorials. 

- Tenen les següents funcions: 

1. Ser consultats abans que els organismes municipals aprovin 
assumptes d’incidència en aquell sector, especialment en les 
ordenances referents al sector. 

2. Proposar solucions a problemes concrets del sector. 

3. Participar en estudis, campanyes i elaboració de projectes. 

4. Fer el seguiment de la gestió municipal en els temes del sector. 
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