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                   Consell de Ciutat 

 

 

PROPOSTA DE RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LES TAULES SECTORIALS DEL 

CONSELL DE CIUTAT. 2019-2023 

 

De conformitat amb el que determina l’article 52.2 i 5 del ROPC vigent i l’acord del Plenari del 

Consell de Ciutat de 9 de gener de 2020, es proposa establir el següent règim de 

funcionament, que serà comú per les sis Taules Sectorials constituïdes al si del Plenari del 

Consell de Ciutat, mandat 2019-2023. 

 

A) Convocatòria i règim de sessions de les Taules Sectorials  

1) Les Taules es reuniran en sessió ordinària al menys un cop cada dos mesos, sense 

perjudici de que cada Taula aprovi un calendari propi a l’inici dels seus treballs que inclogui 

aquesta sessió ordinària. La convocatòria s’haurà de lliurar als/a les membres de la taula amb 

una antelació mínima de set dies naturals a la data de celebració de la sessió, i a aquesta 

s’acompanyarà l’ordre del dia de la sessió.  

2) Són sessions extraordinàries aquelles que convoqui la Presidència fora del calendari 

aprovat. La convocatòria s’haurà de lliurar als/a les membres de la taula amb una antelació 

mínima de tres dies naturals a la data de celebració de la sessió, i a aquesta s’acompanyarà 

l’ordre del dia de la sessió. 

3) Totes les convocatòries es realitzaran per mitjans telemàtics, i s’haurà de garantir la 

recepció per tots/es els/les membres de la Taula Sectorial. De la mateixa manera tots/es 

els/les membres de la Taula es comprometen a acusar rebut de les convocatòries. 

4) Les convocatòries inclouran l’ordre del dia amb els temes a tractar, així com tots aquells 

documents i materials necessaris per tal d’assegurar el bon funcionament de la sessió 

corresponent. 

5) Com a mecanisme de participació i flexibilitat, es vetllarà per tal que l’ordre del dia es 

proposi de manera participada entre els/les components de la Taula Sectorial, aprofitant els 

recursos i possibilitats de les TIC’s.  

6) Per a la vàlida constitució de la sessió es requerirà la presència de la presidència i de la 

secretaria o de qui legalment els/les substitueixin, i al menys 5 dels/de les membres de la 

Taula.  

 

B) Desenvolupament de les sessions de les Taules Sectorials. 

1) Comprovada l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, la Presidència obrirà 

la mateixa i es procedirà a l’examen i debat dels punts de l’ordre del dia. Cas que no 
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s’assoleixi el quòrum requerit es procedirà pel/per la Secretari/a a deixar constància d’aquest 

fet. 

2) La Presidència dirigeix els debats i ordena les intervencions dels/de les diferents membres 

i assistents a la sessió, donant la paraula i declarant finalitzat el debat dels punts de l’ordre del 

dia. 

3) La Presidència de la Taula, per iniciativa pròpia o en atenció als assumptes a tractar, 

podrà convidar a participar amb veu però sense vot, a aquelles persones i/o entitats, que 

puguin realitzar aportacions d’interès, en relació als punts a tractar a aquella sessió.  

 

C) L’adopció dels acords per les Taules Sectorials 

1) Els acords de proposta al Plenari o a la Comissió Permanent, s’aprovaran per la majoria 

absoluta dels/de les membres de la Taula Sectorial. 

2) El vot podrà ser emès en sentit afirmatiu, negatiu o d’abstenció. Sinó existeix manifestació 

en un altre sentit pels/per les membres assistents a la sessió s’entendrà que voten 

afirmativament.  

3) Les votacions ordinàries es faran a mà alçada. 

4) La Taula designarà entre els/les seus/ves membres no electes, aquells/es que l’hagin de 

representar en el Plenari i/o a la Comissió Permanent, davant els quals actuaran amb aquesta 

condició, amb veu i sense vot. 

 

D) Les actes de les sessions de les sessions de les Taules Sectorials  

1) De les sessions de les Taules Sectorials, s’aixecarà una breu acta, en la que es farà 

constar, la data, lloc, hora d’inici i finalització de la sessió, nom i cognoms de la Presidència i 

Secretaria, els/les membres que han assistit a la reunió i breu resum de les 

decisions/conclusions preses. 

2) Quan la Taula acordi elevar propostes al Plenari i/o a la Comissió Permanent, a l’acta de la 

sessió s’haurà de transcriure íntegrament el text de la proposta adoptada i el resultat de la 

votació, fent constar expressament el sentit dels vots emesos. 

3) Quan no existeixi el quòrum necessari per a la celebració de la sessió l’acta es suplirà amb 

una diligència autoritzada amb la firma del/de la secretari/a en la qual es consignarà la causa 

de la no celebració de la sessió i els/les membres de la Taula que van assistir. 

 
E) Caràcter públic de les sessions de les Taules Sectorials 

Les sessions de les Taules seran públiques, i les convocatòries es publicaran al web del 

servei de participació ciutadana. 

 

F) Pla de treball de les Taules Sectorials i els grups de treball.  

1) Les Taules Sectorials establiran anualment els temes a tractar en el Pla de Treball. El 

primer pla de treball s’aprovarà en el trimestre posterior a la seva constitució. 
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2) El pla de treball anual es presentarà al plenari del Consell de Ciutat, preferentment, en el 

darrer trimestre de cada any per a la seva aprovació. 

3) Les Taules Sectorials poden constituir grups de treball intern, aprovats per la majoria 

dels/de les seus/ves membres, per un període de temps que, en cap cas, pot ser superior als 

6 mesos. Els/Les membres del grups de treball no podran superar un terç del conjunt de 

membres de les Taules Sectorials. Finalitzats els treballs i propostes dels grups de treball 

hauran de ser debatuts per la totalitat de la Taula i per ser elevats al Plenari de Consell de 

Ciutat, previ coneixement de la Comissió Permanent caldrà que s’aprovin amb el quòrum de 

la majoria absoluta. 

 
G) Seguiment dels treballs i Memòria de les Taules Sectorials. 

1) Les Taules Sectorials donaran compte a la Comissió Permanent del Consell de Ciutat de 

l’evolució dels treballs desenvolupats, amb caràcter trimestral. 

2) Anualment les taules presentaran una memòria dels treballs realitzats, que serà elevada al 

plenari durant el primer trimestre de cada any natural. La memòria recollirà una descripció 

dels treballs realitzats i una avaluació del Pla de Treball anual i de llurs objectius.  

3) Durant el primer trimestre anterior a la finalització del mandat del Consell de Ciutat les 

Taules elaboraran una memòria final que reculli els treballs i les propostes realitzades, que 

s’elevarà al plenari, amb l’objectiu de que sigui aprovada i es posi en coneixement del nou 

plenari que es constitueixi per tal de donar continuació als treballs realitzats. 

 




