
 

 

 
 
PROPOSTA D’ACTUALITZACIÓ DEL MARC ORGANITZATIU  
I DE FUNCIONAMENT DE LA TIAB 
 
(Presentació al Plenari 4, del 17 de febrer de 2020) 
 
 
 

A. EN RELACIÓ A LA COMISSIÓ TÈCNICA 
 
 La renovació de la comissió tècnica, cada dos anys, contemplarà el canvi de, al menys, la 

meitat dels seus membres si s’escau. 
 

 Els membres de la comissió tècnica causaran baixa d’aquest òrgan si no assisteixen, sense 
justificar la seva absència, a 3 sessions de treball, i a 5 sessions, tot i excusar-se. 

 
 Per qüestions d’agilitat i per garantir l’òptim funcionament i dinàmica de la comissió tècnica, si 

durant el període de dos anys es donen baixes, la secretaria tècnica podrà demanar als 
membres del Plenari si algú vol cobrir la/les vacant/s. Les noves incorporacions i quina ha 
estat la configuració de la comissió tècnica durant el període, s’informarà a la propera sessió 
plenària. 

 
 Si en el Plenari en el qual s’ha d’aprovar la configuració de la comissió tècnica per a cada 

període bianual, no és possible cobrir totes les representacions (en nombre i segons tipologia), 
s’intentarà cobrir les vacants a posteriori. En cas de que en breu no estigui previst realitzar un 
Plenari extraordinari, els nous membres s’incorporaran a la comissió, informant de la 
configuració definitiva a la propera sessió plenària, en la qual es ratificarà aquesta. 

 

 
B. EN RELACIÓ AL LIDERATGE POLÍTIC I DIRECTIU DE L’ORGANITZACIÓ 

MUNICIPAL 
 
 Incorporar com a òrgan, dependent directament de la presidència i vicepresidència de 

la TIAB, un òrgan de lideratge polític i directiu. 
 
 Els objectius d’aquest òrgan serien: 

- Promoure que el conjunt d’àrees/àmbits i organismes municipals es sentin corresponsables i implicats en 
el projecte de la TIAB. 

- Potenciar la creació, des del nivell directiu, de condicions polítiques, tècniques i organitzatives favorables 
al desenvolupament del projecte de la TIAB i al treball transversal. 

- Aconseguir que, progressivament, la TIAB es converteixi en un referent del conjunt de l’actuació municipal 
en matèria d’infància i adolescència a la ciutat (això vol dir: que tingui la informació suficient per tenir una 
visió de globalitat, que pugui posicionar-se, fer propostes i assessorar davant determinades temàtiques, 
promoure vincles i col·laboracions, etc...). 
 

 Aquest òrgan estaria format per:  
- Presidència i vicepresidència (alcalde o alcaldessa i regidor/a) 
- Caps de serveis de les diferents àrees municipals  
- Representació de membres de la comissió tècnica 
- Secretaria tècnica 

 
 Com a mínim, aquest òrgan s’hauria de reunir dos cops a l’any. 


