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LES TAULES DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 
 
Les taules de participació social, es caracteritzen per presentar una 
naturalesa com a òrgan per a la participació del conjunt de la població i de 
les seves organitzacions en les polítiques desitjades i l’assoliment dels 
objectius predefinits, amb l’objecte de dotar els ens locals, i al conjunt de 
la societat d'un espai de diàleg i intercanvi d'informació que fomenti la 
cooperació estratègica en l'àmbit de les polítiques socials. 
 
Línies d’acció de les taules de Participació Social 

a) Aportació d’informació i obertura de processos de participació 
amb la representació de la part social de la Taula en tots aquells 
aspectes estratègics de les polítiques socials que siguin rellevants 
per a la seva actuació. 
b) Avaluació del funcionament i proposició de millora de les línies 
generals, dels circuits i dels canals de comunicació que han 
d’enquadrar la relació de col·laboració entre les parts.  
c) Proposició d’estratègies conjuntes per facilitar la difusió de la 
dimensió social i assoliment dels objectius de les polítiques socials, 
en relació amb al tercer sector. 
d) Altres funcions que tinguin relació amb les anteriors i que els 
òrgans de govern corresponents puguin acordar. 

 
Principis que regeixen les pautes d’actuació que han de garantir la 
coordinació, participació i formació que situï totes les parts implicades en 
un nivell d’igualtat i delimiti la tasca concreta que cadascú ha de dur a 
terme. Així les taules han d’estar fonamentades en els principis de: 
Participació, Representativitat, Inclusió i Obertura. 
Per concloure les tasques de definició, el treball s’ha centrat en els òrgans 
de govern i funcionament:  

 Plenari, com a òrgan decisori per excel·lència, ja que les decisions 
fonamentals s’han de prendre, consultar i/o validar en plenari, 
posant especial èmfasi en el seu funcionament, composició i relació 
amb els altres òrgans.  
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 Comissions, enteses com a grup de treball amb definició de les 
principals tasques a realitzar, funcionament, i relació amb altres 
òrgans, posant especial èmfasi en les comissions permanents o en la 
possibilitat de crear altres comissions. 

 Tasques de treball periòdiques i formes d’organització. 

 Altres òrgans complementaris.   

 
4.- En relació al procés de creació, s’ha treballat en l’anàlisi del marc 
normatiu vigent, per definir tant els elements de l’acte administratiu que 
en determinarà el naixement com el procediment de creació: 

 

 

Estructura de les meses a partir dels següents eixos: 

Òrgans interns:  

a) Plenari. 

b) Comissió permanent. 

c) Organització periòdica de les tasques de treball 

d) Altres òrgans 

Principis: els principis de representativitat, inclusió i obertura: 

a) Representativitat. La composició ha de ser respectuosa amb la 
diversitat de la societat en l’àmbit municipal i, sobretot, hi han de 
participar les organitzacions més rellevants de la societat i de les 
persones relacionades amb les problemàtiques objecte del Pla. 
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b) Inclusió. Tots els valors o d'interessos relacionats ambla qüestió 
han d’ésser presents en les deliberacions de la Taula de Ciutadania i 
Immigració. 

c) Obertura. Les persones variaran en funció dels assumptes que 
s'hagin de tractar, però les convocatòries hauran de respondre al 
principi de màxima obertura. 

Mesures necessàries per assolir aquest principis. 

Plenari  

Funcions: 

a) Deliberar i fer propostes. 

b) Formular propostes i recomanacions. 

c) Debatre i emetre informes sobre els projectes de normativa de 
caràcter general i els projectes de pactes, plans i programes. 

d) Fer el seguiment de l'evolució de la despesa pública. 

e) Fer el seguiment de les polítiques locals, estatals, europees, 
d'organitzacions internacionals i d'altres, en matèria d'immigració i 
retorn. 

h) Deliberar sobre aquelles qüestions que afecten especialment la 
problemàtica.  

i) Proposar processos de participació. 

j) Proposar l'organització de jornades, seminaris i conferències. 

k) Designar representants. 

l) Trametre, si s'escau i mitjançant la Secretaria per a la Immigració, 
les seves conclusions i propostes a altres consells de participació, als 
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òrgans i institucions de la Generalitat, dels ens locals i dels 
organismes i institucions de l'Administració de l'Estat i de la Unió 
Europea i d'altres organitzacions internacionals. 

m) Deliberar sobre totes aquelles qüestions que li siguin sotmeses 
per l'òrgan convocant, ja sigui a iniciativa d'aquest, ja sigui per 
sol·licitud de les organitzacions i entitats que hi participen. 

Composició: 

a) La Presidència, b) La Vicepresidència. c) La Secretaria, d) Les vocalies: 

Comissió permanent 

La Comissió permanent exerceix les funcions que li siguin delegades pel 
Plenari. 

Règim de funcionament. 

Formes d’organització periòdica del treball: Grups de treball: Composició i 
Funcionament.  

Altres òrgans: Composició i funcionament. 
 


