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Acta de la Comissió Informativa de Drets Socials

Identificació de la sessió:
Núm. 02/22
Caràcter: Ordinària
Data: 24 de març de 2022
Horari: de 08:45 hores a 08:55 hores.
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Marratxí

Assistents:
- Aina Amengual Marí, presidenta
- Catalina E. Alemany Covas, secretària
- Bernat Martorell Coll, interventor
- Joan Mercé Rigo, cap de gestió d’àrees municipals
- Cristina Alonso Pujadas
- Jerònima Sans Amengual
- Irene García Sureda
- Josep Ramis Salamanca
- Joan Francesc Canyelles Garau
- Neus Serra Cañellas
- Mª Magdalena García Gual
- Jaume Llompart Caldés
- Lidia Antonia Sabater Pérez
- Lola Nchaso Sota
- Miguel A. Estarás Gelabert

Absents:
- Humberto López Rodríguez, havent justificat la seva absència

Ordre del dia:
A) PART RESOLUTIVA
1. Acta anterior
Participació Ciutadana:
2. Proposta d’adhesió a la xarxa d’entitats locals per a la transparència i participació 
ciutadana
Suggeriments 

Desenvolupament de la sessió:

A) PART RESOLUTIVA

1. Acta anterior

Tot seguit es dona lectura de l’acta de la sessió ordinària de data 20-01-2022, que s’aprova i 
autoritza per majoria ponderada amb els vots a favor dels tres regidors de MÉS, dels tres 



regidors del PSOE, de la regidora d’IDMA-El Pi, de la regidora i del regidor del PP, de la 
regidora de Ciudadanos i del regidor del Grup Mixt; i amb l’abstenció de la regidora de VOX.

Participació Ciutadana:

2. Proposta d’adhesió a la xarxa d’entitats locals per a la transparència i participació 
ciutadana

Atès que la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana de la 
FEMP neix per a promoure la innovació i millora permanent de la relació entre els governs 
locals i els ciutadans sota els principis del Govern Obert i mitjançant l'intercanvi 
d'experiències, l'aprenentatge permanent, treballant en xarxa i desenvolupant projectes.

Atès que els seus valors inspiradors són la integritat, la voluntat de recerca de solucions, la 
col·laboració i l'intercanvi, l'aprenentatge i l'aposta per la innovació social.

Atès que els objectius generals són:
1. Promoure l'avançament de les polítiques de transparència, participació i col·laboració 
ciutadana efectives en el conjunt d'entitats locals espanyoles per aconseguir marcs de 
convivència estables i afavoridors del desenvolupament econòmic i social dels territoris.
2. Facilitar l'exercici dels drets d'accés a la informació i de participació a la ciutadania i a la 
societat en l'àmbit local, cercant implicació i compromís amb l'acció pública.
3. Reforçar i incrementar la confiança dels ciutadans i de les ciutadanes en els governs 
locals, assumint compromisos de bon govern i de realització de pràctiques exemplars en 
els àmbits de rendició de comptes, participació en la presa de decisions i disseny i 
avaluació de serveis públics.

Atès que en adherir-se a la XARXA el compromís que s'adquireix és el de desenvolupar 
polítiques de Transparència i de Participació Ciutadana, així com abonar una quota 
establerta per pertinença a la Xarxa, la qual és proporcional a la grandària de l'entitat local.
Atès que els avantatges d'incorporació a aquesta Xarxa, a més del valor de prestigi que 
suposa el compromís de desenvolupar accions per al foment de la transparència i la 
participació ciutadana, com en qualsevol iniciativa d'intercanvi i especialització, ofereix 
avantatges tals com l'accés directe a experiències i eines que puguin ajudar a una més àgil 
i eficient implantació de projectes.

Per tot això, es presenta la següent proposta d'acord:

Primer. Aprovar la proposta d'acord d'adhesió amb el següent text:

“ACORD D'ADHESIÓ A LA XARXA D'ENTITATS LOCALS PER LA TRANSPARÈNCIA I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA”

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, amb la finalitat de promoure polítiques 
de transparència, participació i col·laboració ciutadana efectives, va aprovar en la reunió de 
la seva Junta de Govern celebrada el passat 24 de febrer de 2015, la constitució de la 
“Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana”, de conformitat 
amb el que es preveu en els Estatuts de la FEMP.



Sobre la base de l'anterior, el Ple de l'Ajuntament de Marratxí acorda:

“Manifestar la seva voluntat d'adhesió a la “Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i 
Participació Ciutadana”, de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, com a Soci 
Titular, d'acord amb el que es disposa en l'article 8 de les seves Normes de Funcionament i 
Organització i complir els seus fins estatutaris”.

Segon. Donar trasllat d'aquest acord a l'àrea de Participació Ciutadana perquè obri als 
efectes oportuns.

Sotmès l’assumpte a votació aquesta Comissió informativa de Drets Socials acorda per 
majoria ponderada amb els vots a favor dels tres regidors de MÉS, dels tres regidors del 
PSOE, de la regidora d’IDMA-El Pi i de la regidora de Ciudadanos; i amb les abstencions de 
la regidora i del regidor del PP, de la regidora de VOX i del regidor del Grup Mixt, elevar a 
l’Ajuntament Ple, la proposta abans esmentada.

I no havent més assumptes a tractar, la Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a 
secretària estenc aquesta acta.

Catalina Eva Alemany Covas

La Secretària,

Aina Amengual Marí

Marratxí, 31 de març del 2022

La Regidora de Serveis Socials,
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