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b) Consulta. Els responsables de la seguretat pública a Calafell consultaran als 
representants de la ciutadania en l'elaboració i execució deis plans de seguretat local, a 
l'objecte de coneixer les seves necessitats, percepcions i demandes. 

c) Proposta. Els representants de la ciutadania presentaran les propostes que considerin 
adients per a la mi llora de I' estat de seguretat pública i deis serveis que s' efectuen en 
aquest ambit. 

d) Acció. Els ciutadans hauran de participar de manera activa en l'execució de les accions 
planificades per millorar la seguretat pública, especialment quan aquestes tinguin un 
caracter preventiu, formatiu o informatiu. 

Article 3. Principis generals 

El Consell de Seguretat i Prevenció de Calafell s'inspirara en els principis següents: 

a) Millora de la seguretat pública i prevenció de riscos. 
b) Adequació del servei públic de seguretat a la demanda social i proximitat als ciutadans. 
c) Eficacia de l'acció pública. 
d) Planificació i avaluació de les actuacions. 
e) Proporcionalitat en la intervenció pública. 
f) Corresponsabilitat de cossos, serveis, organismes i ciutadans. 
g) Comunicació, coordinació i col·laboració recíproca. 
h) lmplicació i participació activa. 
i) Iniciativa. 
j) Transparencia i informació al ciutada. 

Article 4. Funcions 

El Consell de Seguretat i Prevenció de Calafell desenvolupara les funcions següents: 
a) Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública al municipi. 
b) Participar en l'elaboració, seguiment i avaluació deis plans de seguretat local, com a 
representació col·legiada de la ciutadania. 
c) Constituir-se, en representació de la ciutadania, com a part de la Junta Local de 
Seguretat, per a la celebració la sessió plenaria anual prescrita en la Llei 4/03 amb la 
finalitat de coneixer el pla de seguretat local i debatre la situació general de la seguretat al 
mun1c1p1. 
d) Designar una comissió delegada del Consell per participar a la Junta Local de Seguretat, 
quan aquesta ho requereixi. Amb motiu de la particular afectació que puguin tenir per als 
ciutadans els assumptes a tractar. 
e) Elaborar propostes d'actuació en materia de seguretat pública i elevar-les a la Junta 
Local de Seguretat. 
f) Elaborar programes i procediments per a una efica<; comunicació, coordinació i 
col-laboració entre els cossos, serveis i órgans amb competencies en materia de seguretat 
pública i la ciutadania. 
g) Promoure i participar en l'elaboració i execució d'accions preventives, formatives i 
informatives en materia de seguretat pública. 
h) Fomentar la implicació i participació en el sistema de seguretat local de la resta de 
ciutadans pertanyents al col·lectius que representen els membres del Consell. 
i) Qualsevol altra funció que li atribueixi o delegui el Ple de l'Ajuntament o la Junta Local 
de Seguretat. 
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2. En cas d'incompliment manifest de les seves obligacions: 

- Especialment del deure d'assistencia a les sessions- per part d'un membre del Consell, la 
Presidencia podra demanar la seva substitució a l'entitat que representi, previa informació 
al Plenari. 

Article 7. Órgans. 

El Consell de Seguretat i Prevenció estara integrat pels següents órgans: 

- Presidencia. 
- Vicepresidencia. 
- Secretaria. 
- Plenari del Consell. 
- Comissió Permanent. 
- Comissions de Treball. 

Article 8. La Presidencia. 

Corresponen a la presidencia del Consell les següents funcions: 

a) Acordar la convocatoria de les sessions i fixar-ne l'ordre del dia. 
b) Presidir les sessions, dirigir les intervencions i moderar el debat. 
c) Resoldre les deliberacions empatades amb un vot de qualitat. 
d) Vetllar per l'execució deis acords adoptats. 
e) Visar les actes i els certificats deis acords. 
f) Convocar o autoritzar I' assistencia als diferents órgans del Consell de persones que no 
siguin membres permanents, quan el tractament d'un tema ho aconselli. 

Article 9. La Vicepresidencia. 

Correspon al vicepresident del Consell: 
a) Substituir al president del Consell en cas d'absencia, en totes les seves atribucions. 
b) Exercir aquelles funcions que el president li atribueixi o li delegui. 
c) assistir a la presidencia en l'exercici de les seves funcions 
d) assumir la presidencia de la comissió permanent del Consell. 

Article 1 O. La Secretaria. 

Són funcions de la secretaria: 
a) Efectuar la convocatoria de les sessions deis diferents órgans del Consell, per ordre del 
president, així com qualsevol altra comunicació que s'hagi d'adrec;:ar als seus membres. 
b) Assistir amb veu, pero sense vot, a les sessions deis Plenari i la Comissió Permanent del 
Consell. 
c) Redactar I' acta de les sessions del Consell i expedir certificats deis acords adoptats. 
d) Custodiar la documentació relativa al Consell. 
e) Qualsevol altra fundó inherent a la condició de secretari del Consell. 

Article 11. El Plenari del Consell. 



1. El Plenari és l'organ superior del Consell i esta integrat per la totalitat de membres a 
que es fa referencia a l'article 5 d'aquest Reglament. 
2. Correspondra al Plenari l'exercici de les funcions assenyalades a l'article 4 d'aquest 
Reglament, desenvolupant els debats i adoptant els acords que siguin necessaris. 
3. Són també funcions propies del Plenari del Consell les següents: 
a) Establir les seves propies normes de funcionament intern, dins el marc d'aquest 
Reglament i de la legislació vigent. 
b) Aprovar el programes d'actuació del Consell. 
c) Designar els membres de la Comissió Permanent. 
d) Aprovar la creació, composició, objecte, competencies i durada de les Comissions de 
Treball. 

Article 12. La Comissió Permanent. 

1. La Comissió Permanent del Consell estara integrada pels membres següents: 
a) La Presidencia, que sera exercida pel vicepresident del Consell. 
b) La Secretaria, que correspondra al secretari del Consell. 
c) Un representant de cada associació de ve·i'ns del municipi. 
d) Un representant de les associacions de comerciants del municipi. 

2. La Comissió Permanent desenvolupara les següents funcions: 
a) Planificar el calendari de sessions del Plenari del Consell 
b) Propasar al President temes a incloure en l'ordre del dia 
c) Preparar els temes, informes, propostes i demés documents que hauran de ser debatuts 
en el Plenari. 
d) La resta de funcions que li hagin estat atribu'i'des o delegades pel Plenari del Consell. 

Article 13. Les Comissions de Treball. 

1. Les Comissions de Treball són organs delegats/auxiliars del Plenari del Consell per a 
l'analisi, seguiment, valoració i proposta en relació als diferents ambits i qüestions propis 
deis plans de seguretat pública. 
La informació i propostes elaborades per les Comissions de Treball seran presentats al 
Plenari per a la seva consideració. 
2. La creació, composició, objecte, competencies i durada de les Comissions de Treball 
sera acordada pel Plenari del Consell. 
3. Les Comissions de Treball desenvoluparan les següents funcions: 
a) Analitzar i valorar la situació de la seguretat pública al municipi en l'ambit que 
correspongu1. 
b) Participar en l'elaboració, seguiment i avaluació deis respectius plans sectorials de 
seguretat local. 
c) Elaborar propostes d'actuació en materia de seguretat pública. 
d) Elaborar programes i procediments de comunicació, coordinació i col·laboració entre els 
cossos, serveis i organs amb competencies en materia de seguretat pública i la ciutadania. 
e) Promoure l'elaboració i execució d'accions preventives, formatives i informatives. 
4. Amb caracter permanent, hauran de constituir-se Comissions de Treball pera cadascun 
deis plans sectorials de Seguretat Local de Calafell: 
a) Seguretat ciutadana 
b) Seguretat viaria 
c) Protecció civil 
d) Seguretat sanitaria 
e) Seguretat davant riscos socials/assistencials 



f) Civisme 
g) Seguretat d'activitats públiques 
h) Seguretat urbanística 
i) Seguretat mediambiental 
5. També podran constituir-se, amb caracter temporal o permanent, subcomissions 
vinculades a les comissions de treball, per al tractament de temes o problematiques amb 
una entitat propia diferenciada. 
Es constituira una subcomissió sobre prevenció i seguretat de l'oci nocturn, vinculada a la 
comissió de seguretat ciutadana. 

CAPITOL 111. FUNCIONAMENT 

Article 15. Reglamentació 

1. El Consell de Seguretat i Prevenció de Calafell es regira en el seu funcionament per 
aquest Reglament. 
2. En tot alió que no estigui previst en el Reglament sera d'aplicació supletoria la 
normativa reguladora a Catalunya deis órgans col ·legiats, en general, i deis órgans amb 
competencies en materia de seguretat pública, en particular. 

Article 16. Sessions del Plenari i les Comissions 

1. El Consell de Seguretat i Prevenció funcionara en regim de sess1ons ordinaries 
extraordinaries. 
2. El Plenari del Consell es reunira amb caracter ordinari quatrimestralment. 
3. El Plenari i la Comissió Permanent del Consell es reuniran amb caracter extraordinari per 
iniciativa del seu president o si així ho sol·licita com a mínim un ter<; deis membres de 
I 'órgan corresponent. 
4. Les Comissions de Treball es reuniran d'acord amb el regim que estableixin els seus 
membres i les directrius fixades pel Plenari en el moment de la seva creació. 
5. El Plenari i les Comissions Delegades del Consell es reuniran amb la Junta Local de 
Seguretat quan així ho sol·liciti aquesta última. 

Article 17. Convocatóries. 

1. La convocatoria de les reunions deis diferents órgans del Consell sera lliurada a tots els 
seus membres amb una antelació mínima de cinc dies. 
2. La convocatoria s'efectuara per escrit i amb constancia expressa de l'ordre del dia de la 
sessió. 
3. A la convocatoria s'adjuntara l'acta de la sessió anterior, així com la documentació 
pertinent sobre els temes objecte de la reunió. 

Article 18. Desenvolupament de les sessions. 

1. Les sessions deis órgans del Consell es consideraran constitu·1des amb validesa quan hi 
siguin presents, com a mínim, la meitat més un deis membres de ple dret, en primera 
convocatoria; i amb els membres presents, en segona convocatoria. 
2. Ates el caracter participatiu del Consell, en les seves sessions es fomentara el dialeg i el 
debat obert, i es procurara arribar al majar consens possible en les decisions. 
3. Tindran dret de voten les deliberacions tots els membres permanents del Consell. Totes 
aquelles persones que no siguin membres permanents i que hagin estat convocades a 
participar puntualment en el Consell per raó deis temes a tractar, podran intervenir en les 
deliberacions amb veu, pero sense vot. 



4. Les votacions seran personals, directes i es realitzaran a ma alc;ada, llevat del cas que 
algun deis vocals sol ·licités una votació secreta. 
5. Els acords s'adoptaran per majoria simple, excepte en el cas d'una abstenció 
majoritaria, que obligaría a continuar les deliberacions o ajornar el tema . 
6. Quan en el debat d'un assumpte sotmes al Consell es produeixin propostes que, no 
havent estat aprovades majoritariament, tinguin el suport d'un terc; deis seus membres 
assistents, aquestes propostes seran elevades a l'Ajuntament o a l'organisme competent 
com a vot particular adjuntat a la resolució aprovada. 

7. Es podra delegar el voten un membre de ple dret del Consell que estigui presenten la 
sessió, a través d'un document un s'indiquin la persona que delega, la persona en qui es 
delega i la votació concreta que s'emet. Cada membre de ple dret podra actuar com a 
delegat d'una sola persona. 

Els acords del Consell s'adopten per consens. De no ser així, es procedira a votació i 
s'adoptaran les decisions que obtinguin el vot favorable de la majoria deis membres del 
Plenari. 
a) El President, o persona delegada, disposa d'un vot. 
c) Les persones que siguin membres del Consell de forma individual disposen d'un vot 

Article 19. Infraestructura. 
L'Ajuntament de Calafell, a través de l'area competent en materia de seguretat pública, 
prestara el suport tecnic necessari perqué el Consell pugui desenvolupar les seves 
funcions. 

DISPOSICIÓ FINAL. 

Qualsevol modificació d'aquest Reglament haura de ser aprovada pel Ple de l'Ajuntament 
de Calafell. 


