AGENDA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2020
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 al desenvolupament del Pla Director de Participació Ciutadana.
A continuació, s’identifiquen els òrgans participatius que formaran el contingut de la
mateixa. Aquestes dades podran modificar-se amb l’objectiu de millorar la composició
i el funcionament dels òrgans de participació:
CONSELLS SECTORIALS
Consell Consultiu de Dones, 24 de febrer/ 27 d’abril/ 22 de juny/ 21 de setembre/ 23
de novembre.
Alcanar, poble amic de la gent gran (Consell Consultiu de la Gent Gran), 11 de febrer/
11 de juny.
Consell de Cultura, 30 de gener/ 27 de febrer/ 26 de març/ 30 d’abril/ 28 de maig/ 25
de juny/ 30 de juliol/ 27 d’agost/ 24 de setembre/ 29 d’octubre/ 26 de novembre/ 17
de desembre.
Consell d’Agricultura, 26 de març i 25 de setembre.
Consell de Joventut, 23 d’abril/ 23 de juliol i 23 de setembre.
Comissió de Festes, 18 de març/ 16 d’abril/ 23 d’abril/ 3 de setembre/ 23 de setembre
i 6 d’octubre.
Comissió de Sant Antoni, 9 de gener/ 15 de gener i 29 de desembre.
Comissió de Reis, 10 de desembre i 22 de desembre.

Comissió d’Esports, 15 de gener/ 12 de febrer/ 18 de març/ 15 d’abril/ 20 de maig/ 17
de juny/ 15 de juliol/ 5 d’agost/ 16 de setembre/ 7 d’octubre/ 18 de novembre/ 16 de
desembre.

CONSELLS DE BARRI.
Consell Consultiu d’Alcanar, 27 de gener/ 24 de febrer/ 30 de març/ 27 d’abril/ 25 de
maig/ 29 de juny/ 27 de juliol/ 31 d’agost/ 28 de setembre/ 26 d’octubre/ 30 de
novembre/ 28 de desembre.
Consell Consultiu de Les Cases, 8 de gener/ 5 de febrer/ 4 de març/ 1 d’abril/ 6 de
maig/ 3 de juny/ 1 de juliol/ 5 d’agost/ 2 de setembre/ 7 d’octubre/ 4 de novembre/ 2
de desembre.
Consell Consultiu d’Alcanar Platja, 27 de febrer/ 28 de maig/ 24 de setembre.

AUDIÈNCIES CIUTADANES. Assemblees obertes al conjunt de la ciutadania.
Audiències Ciutadanes Ordinàries.
Alcanar: 28 d’abril/ 15 de setembre.
Les Cases: 10 de febrer/ 21 d’octubre.
Audiències Ciutadanes extraordinàries, convocades per l’Ajuntament amb motiu
d’algun assumpte d’especial rellevància que interessi debatre amb la ciutadania i amb
motiu de l’inici o final d’algun procés de participació d’àmbit de municipi.

