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Secció tercera. Els consells sectorials

Article 38. Els consells sectorials.
1. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès
per a la ciutat com ara: l’escola, la cultura, l’esport, el medi ambient, les dones, la gent gran, les persones amb
discapacitat, els serveis socials,  la convivència, la cooperació,  la solidaritat  i  altres similars.  Aquests consells
tenen caràcter consultiu.
2. 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-los òrgans merament formals.
3. Es poden constituir a proposta de l’alcalde o alcaldessa o de més d’un 50% de les entitats,  associacions
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. Els presideix l’alcalde o alcaldessa o regidor o regidora en qui delegui.
2. En formaran part:
a) Fins a 4 persones representants de les entitats inscrites al Registre municipal d’entitats, que tinguin l'activitat
principal  en  el  corresponent  àmbit  material  o  sectorial,  i  que  manifestin  mitjançant  acord  de  l'assemblea
corresponent la voluntat de formar-ne part: les han d'escollir les mateixes entitats, mitjançant el procediment que
es determini.
b) Un/a representant designat lliurement per cada grup municipal.
c)  Fins  a  4  persones  d’especial  rellevància  i  representació  de  l’àmbit  sectorial  proposades  per  l’alcalde  o
alcaldessa o per qualsevol membre del Consell, i aprovades per aquest.
d) També podran formar-ne part, a proposta del mateix consell o del president o presidenta, els  representants
d’altres organismes i serveis que estiguin directament relacionats amb el sector què es tracti.
3. El vice-president o vice-presidenta serà escollit 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.

Article 40. Funcions
Les seves funcions són:
a) Informar, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, de les propostes municipals que afectin el sector de què es tracti
i dels projectes d’interès global de ciutat.
b) Formular propostes per a resoldre els problemes afecten el sector.
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) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis, els organismes públics
municipals i les necessitats de la ciutat, respecte al sector de què es tracti.
g) Supervisar el funcionament dels equipaments i serveis públics amb referència al sector.
h) Crear comissions de treball per fer seguiment i consulta dels temes de competència i interès per al sector.
i) Fer propostes per a l'elaboració de les polítiques relacionades amb el sector.
j) Posicionar-se en els temes temàtics que desenvolupin altres administracions i que tinguin repercussió en el
sector.
k) Facilitar mecanismes de participació i consulta als ciutadans i ciutadanes amb referència al sector.

Article 41. Funcionament i desenvolupament de les sessions
1. L’Ajuntament, en l’acord de creació de cada consell sectorial, pot fixar-ne el nombre màxim i la composició en
funció de la representació efectiva al municipi, ajustant-la als apartats de representació establerts en aquest
precepte i com a mínim en els que estableixin les normes de règim local.
2. Les sessions les convoca públicament l’alcalde o alcaldessa o el president o presidenta de cada consell.
3. Els consells sectorials es reuniran com a mínim un cop cada sis mesos, en sessió ordinària, i tantes vegades
com siguin convocats per l’alcalde o alcaldessa o president o presidenta, o per un terç del nombre total dels
membres, en sessió extraordinària. En aquest cas, la celebració de la sessió no podrà diferir-se més de 15 dies
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4. Els consells sectorials han de ser renovats a l’inici de cada mandat.
5. Cada any el Consell ha de debatre i aprovar un informe sobre 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. Es nomenarà un secretari o secretaria, a proposta del president o presidenta.
8. L’Ajuntament, en la mesura de les seves possibilitats, dotarà els consells amb el suport tècnic necessari per
poder dur a terme les seves funcions amb garanties d’eficàcia i eficiència.
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