REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS CONSELLS TERRITORIALS DE ZONA O BARRI.
(que desenvolupa aspectes generalistes del Reglament de PC, relatius al funcionament dels Consells).

ELS CONSELLS TERRITORIALS DE ZONA
Els Consells Territorials són estructures participatives impulsades per l’Ajuntament de
Lleida i establertes en el seu Reglament de Participació Ciutadana.
FUNCIONS DELS CONSELLS TERRITORIALS
Els Consells Territorials, en base a la seua competència d’elaborar propostes
consensuades pel conjunt d’associacions1 i persones que els integren, assessoraran
l’ajuntament en tot allò relatiu a les necessitats de barris o zones de Lleida. Els Consells
Territorials faran -també- les funcions de “fòrum de diàleg local”, potenciant així
dinàmiques de cooperació entre associacions i persones que treballen en una mateixa
zona.
COMPOSICIÓ DELS CONSELLS TERRITORIALS.
Interpretant –de forma oberta i flexible- els dictats del Reglament de Participació
Ciutadana, la composició del Plenari del Consell Territorial d’una zona convocarà
associacions formals i no-formals, institucions, i persones a títol individual, atenent els
diversos àmbits temàtics existents en el seu espai sociocomunitari: educació; cultura;
sanitat; esport; lleure; urbanisme; Medi Ambient; Drets Civils; comerç; etcètera.
Tenen també la consideració de membres del Plenari, de les Comissions de Treball, i de
la Comissió Permanent de Coordinació, amb veu però sense vot, els/les
tècnics/tècniques municipals nomenats per la Regidoria de Participació per a realitzar
les tasques de supervisió i validació dels procediments administratius propis dels
Consells Territorials.
FUNCIONAMENT DELS CONSELLS TERRITORIALS.
Presidirà l’assemblea plenària del Consell Territorial, l’Alcalde/ssa, que podrà delegar
en el Regidor/a de Zona.
Correspon al Regidor/a de Zona, la coordinació de les tasques del Consell Territorial,
així com les convocatòries per a la celebració dels plenaris.
El Consell Territorial funcionarà en Sessió Plenària, convocada pel President/a amb una
cadència mínima de 6 mesos entre sessions, amb ordre del dia, lloc, dia i hora de la
reunió.
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En un sentit ampli: associacions formals i no-formals.
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Entre plenaris, el Consell Territorial estarà dinamitzat i/o coordinat per una Comissió
Permanent (de caràcter obert i no jeràrquica), conformada per persones en
representació de la diversitat veïnal i associativa de la zona:






Associacions de Veïns formals i no-formals.
Plataformes socials.
Col·lectius culturals, de lleure, medi ambientals, etcètera.
Comunitat Educativa: Instituts, escoles, i AMPA’s.
Entitats esportives.

A més de...
 un/a representat per cadascuna de les comissions temàtiques del Consell, que
s’hagin constituït.
 Un/una representant de l’àmbit dels serveis comercials; i
 Persones a títol individual, quan s’escaigui.
Mitjançant el consens, hom procurarà que el nombre d’integrants de la Comissió
permanent no sigui superior a 12 membres.
L’aprovació dels acords en les Comissions, es prendran per consens, o, si aquest no es
produeix, per una majoria qualificada de com a mínim el 80% de les persones
assistents amb dret a vot.
Allò que les Comissions o la Comissió Permanent acabin aprovant, haurà de ser
ratificat pel Plenari del Consell Territorial.
La Comissió Permanent escollirà entre els seus membres, la persona que col·laborarà
en les tasques de preparació i convocatòria dels Plenaris i de les comissions de treball.
Les funcions administratives de secretari/a de l’assemblea plenària del Consell, seran
realitzades per el/la tècnic/a que la Regidoria de Participació Ciutadana posi a
disposició del Consell Territorial; aquesta persona serà competent per estendre l’acta
dels acords adoptats i del resum de les intervencions que expressament s’hagin
demanat de figurar en aquesta, així com de la custòdia de documents.
Per a tota la resta de qüestions relacionades amb els Consells Territorials, prevaldrà
allò que prescrigui el Reglament de Participació Ciutadana de la Paeria.

Lleida, gener de 2020.
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