Organització i qualitat
Bon govern.

Fitxa resum elaboració/modificació de normativa municipal
Data de publicació
del pla normatiu

Pendent d’incloure al pla normatiu de l’any 2020.

Òrgan que proposa Tinent d’Alcalde de Nova Ciutadania

Data

Unitat tramitadora

Servei d’organització i qualitat, Secció de Bon Govern

Instructor de
l’expedient

Julio Bondia Mindan

Títol del procés

Redacció del reglament de funcionament dels consells de districte.

Oportunitat de la proposta (Art. 133.1 Llei 39/2015)
Problema que es
pretén solucionar

Establir la estructura i el funcionament que ha de regir els Consells de
districte de la ciutat de Tarragona.

Necessitat i
oportunitat

La voluntat municipal és aprofundir en una nova manera d’entendre
l’exercici de governar: més participatiu, implicatiu i relacional i una
Administració diferent, oberta, transparent i col·laborativa.

Objectius que es
pretenen

Dotar a l’Ajuntament de Tarragona d’una estructura de Consells de districte
per afavorir la participació ciutadana.

Altre alternatives
considerades

Alternativa 1. Mantenir la estructura actual.
Alternativa 2. Establir consells de barri o consells sectorials.
Implicaria una regulació més particular per a cada barri o sector i tot i així,
degut a la seva complexitat, no garantiria una cobertura complerta de les
necessitats.
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Contingut i anàlisi jurídic
Tipus de norma

Reglament

Estructura de la
norma

Preàmbul
22 articles.
Una disposició addicional.
Dos disposicions transitòries
Una disposició final

Calendari previst de Exercici 2020
tramitació
Punts clau per la
consulta de
participació

1.- Espai físic. Límits al territori.
2.- Cens, necessitats, particularitats de cada zona.
3.- Competències, funcions i responsabilitats.
4.- Estructura operativa.

Anàlisi d’impacte (Art. 2 RD 931/2017)
Adequació de
competències







Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Tarragona

Impacte econòmic i Té impacte econòmic per a la
pressupostari
ciutadania Sí/No

No

Té impacte econòmic en
l’activitat productiva Sí/No

No

Té carregues administratives

Si. En funció de les competències que
s’estableixin, la estructura administrativa
que caldrà implantar serà mes o menys
costosa.

Té impacte en els pressupostos Si. Caldrà dotar d’una partida, com a
Sí/No
mínim, pel funcionament de les
estructures administratives
deslocalitzades.
Hi haurà un impacte progressiu a partir
del exercici corresponent a l’any 2021 a
mesura que es vagi implantant la figura en
la seva totalitat.
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Impacte de genere

No

Altres impactes
considerats

Impacte en el pes de la participació ciutadana a l’hora de prendre de
decisions per part de l’equip de govern

Altres (Llei 19/2014)
Indicadors d'anàlisi i
avaluació del
compliment




(art. 63 i 64)



Nombre de propostes presentades al plenari municipal pels consells
(indicaria un elevat nivell de participació)
Nombre de projectes de participació promoguts a partir dels
pressupostos participatius (indicaria bon nivell de gestió per part de
cada consell)
Projectes desenvolupats per l’Ajuntament a partir de les propostes
dels Consells (indicaria en nivell de compliment per part de
l’Ajuntament)

Altres
consideracions

Documentació del projecte
Accions clau
prèvies a la
tramitació
Recursos
necessaris





Definir la personalitat legal de l’ens resultant.
Concretar la estructura que regira l’ens.
Establir les competències i responsabilitats.

Materials

Adequar i equipar els espais que es destinaran a ser seu
dels Consells

Econòmics

Es realitzarà amb recursos propis

Humans

Una unitat administrativa que actuï de nexe de connexió
entre els Consells i l’Ajuntament i entre els Consell entre
si i, així mateix, entre el diferents barris que integren
cada districte.
Creació de la figura de “coordinador de districte” o
equivalent que hauria de funcionar en cada districte

Documentació
annexa
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Annex 1. Debats proposats per la fase de consulta prèvia al Portal de
Participació Ciutadana.

