AJUNTAMENT DE BERGA
Àrea Social
Immigració

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA TAULA MUNICIPAL DE
NOVA CIUTADANIA DE BERGA
TÍTOL I. NATURALESA JURÍDICA I OBJECTIUS
Art. 1. Naturalesa jurídica
Amb la denominació Taula Municipal de Nova Ciutadania es constitueix un espai de
participació de l'Ajuntament de Berga compost voluntàriament per entitats i associacions
de col·lectius immigrants, agents socials i els grups municipals, que volen incidir en
l'entorn social, cultural per assolir l'exercici de la plena ciutadania de les persones
immigrades.
Art. 2. Objectius

GENERALS:
L’objectiu general és afavorir el treball en xarxa de tots aquells agents, institucions o
entitats implicades en el camp migratori/intercultural per afavorir línies d’actuació i
intervencions consensuades i coordinades

ESPECÍFICS:
•
•

•
•
•

Conèixer i debatre les accions i els eixos estratègics de l’àrea d’immigració
Redactar i portar a terme accions consensuades d’informació, sensibilització,
acomodació de la població immigrada.
Compartir informacions i coneixements sobre el fet migratori.
Promoure la participació activa dels col·lectius d’origen immigrant.
Promoure ponts de diàleg i de coneixement entre persones d’orígens diferents
residents a la ciutat amb l’objectiu de construir una societat plural i cohesionada.

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I COMPETÈNCIES
Capítol I. Organització
President:
• Alcalde de l’Ajuntament de Berga
Vicepresident:
• Regidora de l’àrea social de l’Ajuntament de Berga
Vocals:
Un representant de cada grup municipal que hi vulgui formar part:
• Grup municipal CIU
• Grup municipal Socialista
• Grup municipal CUP
• Grup municipal PP
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Un/a representat dels següents organismes o administracions públiques:
• CAT-Salut
• Departament Ensenyament
• Departament de Treball (SOC)
• Centre formació adults
• Centre de Normalització Lingüística
• Mossos d’Esquadra
• Policia Local:
• Serveis Socials municipals:
Un/a representant de cadascuna de les següents Entitats Ciutadanes:
• Òmnium Cultural
• Caritas Berga
• Creu Roja Berga
• CITE (Centre d’Informació de Treballadors Estrangers) –Unió General de
Treballadors
• UGT
• UBIC
• Comunitat islàmica de Berga
• Associació DIAPO Berga
Secretari/a:
• Responsable de l’àrea d’immigració de l’Ajuntament de Berga
Art. 3. La Presidència i la Vicepresidència de la Taula
1. La Presidència de la Taula correspon a l’alcalde, que podrà delegar aquesta funció en
el regidor/a de designi.
2. La Vicepresidència recau en la regidora de l’àrea social.

Art. 4. Modificació de la composició de l’Assemblea
1. Les associacions i entitats implicades en matèria d’immigració i cohesió social que no
formin part de la Taula podran integrar-s’hi amb les condicions següents:
Requisits:
- Que l’associació o entitat estigui inscrita en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament, si
bé excepcionalment s’hi podria incorporar alguna entitat o persona jurídica
legalment constituïda que no hi estigui, quan es justifiqui l’interès amb relació als
objectius de la Taula.
Procediment d’admissió:
- Per tal de formar part de la Taula Municipal de Nova Ciutadania de Berga cal fer
una sol·licitud per escrit a través d'una instància municipal especificant l'entitat o
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organisme al qual es pertany, així com el representant (i substitut, si es vol) que es
proposa.
- Caldrà esperar resposta de la presidència de la Taula de Nova Ciutadania
Cessament en la representació.
Les entitats deixaran de formar part de la Taula en el supòsits següents:
Per dissolució de l’entitat
Per decisió pròpia, degudament comunicada a la Taula
Quan la persona representant no assisteixi a les reunions de l’Assemblea durant
un any de manera no justificada
- Per activitats contràries a aquestes normes i considerades molt greus, quan així
s’apreciï per decisió de l’Assemblea d’aquest consell
En el cas que es produeixi algun dels supòsits anteriors, serà la Presidència qui ho
comunicarà per escrit a l’entitat corresponent.
-

Art. 5. De la Presidència i de la Vicepresidència
1. Són funcions de la Presidència:
- Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea Plenària de la Taula.
- Determinar l’ordre del dia de les sessions de l’Assemblea Plenària i conduir els debats
de les reunions.
- Representar la Taula per la Nova Ciutadania.
- Exercir el vot de qualitat, si s’escau, per dirimir els empats.
La Presidència podrà delegar funcions en la Vicepresidència.
2. Són funcions de la Vicepresidència:
- Assistir i col·laborar amb la Presidència i substituir-la en el supòsit d’absència, malaltia
o impossibilitat.
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TÍTOL III. RÈGIM DE FUNCIONAMENT DE LA TAULA
CONVOCATÒRIES I REUNIONS
La Taula es reuneix en règim de:
• sessions ordinàries
• sessions extraordinàries
• grups o comissions de treball
Sessions ordinàries: les reunions es duran a terme prèvia convocatòria, que fixarà
l’ordre del dia. La convocatòria farà constar el lloc, el dia i l’hora de la reunió.
La convocatòria inclourà com a primer punt de l’ordre del dia l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior, llevat de les sessions urgents, en les quals el primer punt de l’ordre del dia
serà la ratificació de la urgència de la sessió.
Les sessions ordinàries tindran lloc 2 vegades a l’any, d’acord amb el calendari que es
determini.
Sessions extraordinàries o d’opinió pública d’urgència es convoca per tal d’emetre
algun comunicat davant de situacions o esdeveniments de caràcter excepcional que
afecten els drets o els interessos de les persones immigrades o dels sol·licitants de
protecció internacional. Podrà ser convocada a proposta de la presidenta.
D’altra banda es poden articular els grups/comissions de treball a proposta de la
presidenta amb l’objectiu de treballar un tema concret.

Berga, 8 de maig del 2013

