PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, D’APROVACIÓ
DE L’AGENDA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2018

La participació Ciutadana és una opció estratègica i estructural de l’Ajuntament
d’Alcanar i ha d’acompanyar les seves actuacions, especialment aquelles que estan
relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania i en tot allò que
afecti la seva quotidianitat.
L’Ajuntament d’Alcanar opta així d’una manera decidida per la democràcia
participativa, com a complement i aprofundiment de la democràcia representativa.
Per tal de fer-la efectiva, l’agenda de participació ciutadana conté totes aquelles
actuacions de l’ajuntament d’Alcanar que tenen contingut participatiu i defineix l’abast
i el nivell de la participació i els subjectes cridats a participar.
L’Agenda marcarà les línies de treball i les accions a desenvolupar, en cas que n’hi hagi,
per a continuar desenvolupant el Pla Director de Participació Ciutadana.
A continuació s’identifiquen els òrgans participatius que formaran el contingut de la
mateixa. Aquestes dates podran modificar-se amb l’objectiu de millorar la composició i
el funcionament dels òrgans de participació:
Consells sectorials
Alcanar, poble amic de la gent gran
2 febrer / 18 octubre
Comissió de Festes
15 , 31 gener / 14 , 28 febrer / 14 març /4 , 18 abril / 2, 9 i 30 maig /4 juliol / 1, 22 i 29
agost / 5, 12, 19 i 26 setembre / 3, 10 i 24 octubre / 21 novembre / 19 desembre
Consell de dones
14 febrer / 4 abril / 6 juny / 7 novembre
Consell de convivència
30 gener
Consell Consultiu d’Alcanar
26 febrer / 26 març / 30 abril / 28 maig / 25 juny / 30 juliol / 24 setembre / 29 octubre
/ 26 novembre
Consell Consultiu de les Cases
21 febrer / 21 març / 25 abril / 30 maig / 26 setembre / 28 novembre

Consell Esportiu
3 abril / 6 novembre
Consell de Ciutat
Consell de les Cases
5 abril / 14 setembre
Consell d’Alcanar Platja
27 febrer /28 febrer / 29 febrer
Audiència Ciutadana
Alcanar: 4 maig /23 octubre
Les Cases: 26 setembre / 24 octubre
Alcanar Platja: 24 octubre /22 novembre
Pressupostos participatius
5 de febrer a 2 de març

