AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

Reglament de funcionament de la Comissió d’Associacions de Vesins.
1. Objectiu General
La Comissió d’associacions de vesins és un òrgan de caràcter deliberant i consultiu, destinat a treballar
conjuntament i coordinada, administració local i associacions de vesins, per tal d’aconseguir una ciutat
que afavoresqui i potenciï la qualitat de vida dels seus ciutadans, sempre des de la dimensió que
marquen les línies estratègiques del Projecte de Ciutat les quals es detallen a continuació:
o Comunitat i participació. Promoure una ciutadania activa, crítica, responsable i oberta a la
diversitat.
o Formació al llarg de la vida. Garantir la formació continuada, atenent a les necessitats individuals i
col·lectives, a la demanda del mercat laboral i tenint en compte els processos de transició escola
treball.
o Innovació i comunicació. Capacitar les persones per a la innovació i la gestió de nous
coneixements científics, tecnològics i culturals, en el marc de les societats de la informació i la
comunicació.
o Igualtat i convivència. Garantir la igualtat d’oportunitats, creant mecanismes i condicions que
vetllin perquè totes les persones tenguin un nivell de benestar assegurat.
o Sostenibilitat i qualitat de vida. Harmonitzar-se un mateix/a, amb la biosfera i amb els altres.
o Cultura i lleure. Fomentar el desenvolupament integral de les persones en l’àmbit de la cultura i de
les opcions de lleure que ofereix la ciutat.
o Ciutat i entorn. Construir l’entorn urbà i la vivència que d’ell tenim com si fos la nostra pròpia llar
que volguéssim rehabilitar per fer-la més acollidora. Guanyar més espai per a la convivència.
Així, formaran part de la Comissió totes les AAVV del municipi legalment constituïdes, més les Entitats
de Conservació Urbanística (ECU), mentre no es constituesquin en AAVV.
2. Objectius de la comissió
•

Assessorar la regidoria de Projecte de Ciutat sobre les necessitats existents a les AAVV del municipi de
Ciutadella.

•

Fomentar la participació de les associacions de vesins en el disseny de la ciutat.

•

Establir espais de comunicació estables i periòdics.
PLAÇA DES BORN, 15 – 07760 – CIUTADELLA DE MENORCA
TEL. 971 38 10 50 – FAX 971 38 55 00 – Web: www.ajciutadella.org

AJUNTAMENT DE
CIUTADELLA DE MENORCA

•

Detectar necessitats específiques de cada zona/barri en l’àmbit urbanístic, social, educatiu, ambiental,
cultural, esportiu, etc, per tal de tenir una visió més global de les necessitats de Ciutadella.

•

Coordinar les actuacions impulsades per les diferents regidories amb l’AAVV pertinent.

•

Treballar des de la transversalitat i amb tots els agents implicats qualsevol actuació que s’executa a la
barriada.

•

Altres funcions que hi pugui incorporar la mateixa comissió i no prevista en aquest reglament.
3. Composició de la comissió

•

La presidència, que serà ocupada pel regidor de l’Àrea de Projecte de Ciutat de l’Ajuntament de
Ciutadella.

•

La vicepresidència, que serà ocupada per un regidor de l’equip de govern de l’Ajuntament de Ciutadella.

•

El coordinador del Projecte de Ciutat.

•

Els membres vocals participants: un representant de cada AAVV inclosa a l’Annex 1.

•

Un regidor de cadascun dels grups polítics de l’oposició.

•

La secretaria de la comissió recaurà en l’auxiliar administratiu de Projecte de Ciutat, la qual no tindrà
vot.

•

Per les característiques dels temes a abordar, aquesta comissió tindrà un caràcter ampli, inclusiu,
integral i integrador en la qual hi participaran, a les diferents sessions, regidors i tècnics de qualsevol de
les regidories de l’ajuntament, depenent de l’ordre del dia establert.
4. Funcions de la presidència

•

La direcció i representació de la comissió.

•

La convocatòria de les seves sessions, l’establiment de l’ordre del dia, la direcció de les sessions, el
trasllat de les propostes als òrgans polítics competents de la gestió i la resta de funcions que resultin
inherents al principi de direcció de la Comissió.

•

Assegurar l’adequada difusió, a través de qualsevol mitjà d’accés general, de tots els acords o les
decisions que es prenguin, per tal de garantir-ne el coneixement per part de les entitats del sector i la
ciutadania en general.

•

Donar compte davant la comissió del resultat derivat de les propostes, els suggeriments i altres
decisions adoptades per aquesta.
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5. Funcions de la vicepresidència
•

Substituir a la presidència en l’exercici de les seves funcions en els casos d’absència, malaltia o
qualsevol altra circumstància que la impossibiliti temporalment per exercir-les.
6. Funcions del Coordinador del Projecte de Ciutat

•

Estudiar la viabilitat de les propostes sorgides de la comissió i la seva implementació en el municipi.

•

Treballar les propostes sorgides de les associacions, grups polítics, etc. des d’una dimensió transversal i
de ciutat.
7. Funcions de la secretaria

•

Assistir a la presidència en la convocatòria de la comissió, recollir els temes tractats així com els acords
presos i estendre l’acta de la sessió.
8. Periodicitat de reunions de la comissió

•

La Comissió es reunirà un mínim d’una vegada cada dos mesos, amb convocatòria prèvia efectuada per
la presidència, que haurà d’anar acompanyada de l’ordre del dia; i es podrà reunir les vegades que
siguin necessàries per al bon desenvolupament de les seves funcions quan la convoqui la presidència o
quan ho sol·liciti un terç dels seus membres.
9. Convocatòria de les reunions

•

El secretari, per ordre de la presidència, ha de fer les convocatòries de les sessions amb un mínim de
72 hores d’antelació, excepte en els casos d’urgència. En la convocatòria s’ha d’incloure l’ordre del dia,
que fixarà la presidència.
10. Sessions

•

Per a la vàlida constitució de la Comissió assessora, serà necessària l’assistència del president/a o
vicepresident/a, el secretari/a i la meitat dels vocals. Si no hi hagués quòrum, les comissions es
consideraran constituïdes en segona convocatòria, una hora després, sempre que hi hagi, com a mínim,
la tercera part dels seus membres, inclòs el president/a o vicepresident/a.
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•

Els informes, les propostes, els suggeriments i altres acords de la comissió assessora s’adoptaran
d’acord amb la regla bàsica de decisió consensuada. Només en cas d’impossibilitat de consens es farà
la corresponent votació, i aleshores serà necessari el vot favorable de la majoria simple dels membres
de l’òrgan. En el supòsit d’empat en les votacions aquest serà resolt pel vot de qualitat de la
presidència.

•

La secretaria de la Comissió Assessora ha d’aixecar acta de les reunions, on s’han de reflectir fidelment
els punts tractats i els acords presos.

•

La secretaria és la responsable de custodiar les actes, a les quals podran tenir accés els membres de la
comissió i qualsevol persona física o jurídica que ho sol·liciti de forma raonada.
11. Pertinença a la Comissió

•

Els membres de la comissió ho seran amb caràcter voluntari.

•

Seran causes de la pèrdua de condició de membre de la Comissió:
Renúncia expressa, que haurà de ser formulada davant la presidència.
La revocació, efectuada per la persona que hagués fet el nomenament.
La pèrdua de la condició que hagi motivat el nomenament.

•

Els càrrecs de membre vocal a la Comissió tindran una durada de quatre anys des del moment de la
constitució d’aquesta. A l’inici de cada mandat de govern de l’Ajuntament, les entitats hauran de
nomenar els seus representants a la Comissió. La proposta de composició haurà de ser aprovada per
l’òrgan competent.

•

La condició de membre de la Comissió no suposarà l’establiment de cap tipus de relació laboral amb
l’ajuntament de Ciutadella.
12. Publicitat
L’Ajuntament de Ciutadella haurà de donar públic coneixement de totes aquelles circumstàncies i els
extrems relacionats amb la comissió, com ara la seva composició, les dates de reunió, acords presos i
altres que resultin d’interès.
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ÀNNEX 1. LLISTAT D’AAVV I ECUS

CALA MORELL
SON BLANC
CALA BLANCA C
AAVV GLOSADOR VIVÓ
AAVV VEINS SA COLÀRSEGA
AAVV SA CALETA-SANTANDRIA
AAVV SA FAROLA
AAVV ELS CAVALLITOS
AAVV CAP D´ARTRUTX-CALAN
BOSCH
AAVV DE SON OLEO
AAVV CIUTADELLA VELLA
AAVV SES CADUFES
AAVV CALAN BLANES
AAVV SERPENTONA-CALA GALDANA
AAVV B8
AMICS DE SA PLATJA GRAN
AAVV RAFAL AMAGAT
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