Reglament del Consell de Poble de
Sant Pere de Vilamajor
PREÀMBUL
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor està fermament compromès amb el
foment de la participació ciutadana per tal de garantir la màxima implicació dels
veïns i veïnes del poble en la gestió dels afers col·lectius.
El dret proclamat per l’article 23 de la Constitució i el mandat que l’article 9.2 de
la mateixa fa a tots els poders públics són els principis inspiradors d’aquest
òrgan de participació i consulta que pretén aplegar la màxima representació
dels diversos sectors socials, econòmics i culturals del nostre poble.
Per a l’elaboració d’aquest reglament s’ha tingut en compte el procés de debat
que s’ha realitzat amb un ampli sector de la nostra ciutadania i de les seves
entitats. Els criteris reflectits en aquest procés han servit d’orientació per a
l’elaboració del seu articulat.
Els articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril que aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya preveuen la creació
d’òrgans sectorials i territorials per tal de facilitar la participació ciutadana. En el
mateix sentit l’article 131 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per a la modernització del govern local.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
1. El Consell de Poble és un òrgan consultiu i de participació que integra i
recull la pluralitat de grups i interessos del poble, esdevenint l’òrgan de
més àmplia representació ciutadana. Es fonamenta en el principi de
responsabilitat compartida, sobre la base d’una confiança mútua entre
entitats, ciutadans/es i Ajuntament. Ha de disposar d’instruments que
garanteixin la seva funcionalitat, operativitat i continuïtat.
2. Els objectius generals d’aquest Consell són:

a. Ésser espai de trobada i de debat dels diferents agents socials
per arribar al consens ciutadà respecte dels temes estratègics del
poble.
b. Afavorir la proximitat i la confiança mútua entre administracions i
ciutadania tot respectant l’autonomia d’ambdues.

c. Promoure iniciatives i estratègies per la definició del Sant Pere del
present i del futur per tal de fer recomanacions tant pels
programes i actuacions de l’ajuntament com de les entitats.
d. Afavorir el coneixement i apropament de les diferents realitats
socials i territorials, possibilitant dinàmiques de cohesió ciutadana
a la vila.
e. Aprofundir en la cultura política i democràtica, constituint-se en un
espai d’escolta d’opinions diverses, comprensió i participació.
Article 2
1. Les funcions del Consell són la informació, debat, estudi i proposta dels
temes d’interès generals, especialment els següents:
a. Elaborar i emetre recomanacions sobre temes estratègics del
poble com són el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
l’Auditoria Ambiental i altres similars.
b. Conèixer i emetre recomanacions sobre el programa d’actuació
municipal.
c. Conèixer i fer el seguiment d’altres processos participatius, així
com de les conclusions de les comissions de treball del Consell.
d. Detectar necessitats i emetre informes al respecte, en favor de la
qualitat de vida de tot el municipi.
e. Emetre informe sobre els assumptes que li siguin demanats per
l’alcalde/essa o el Ple Municipal.
f. Qualsevol altra encomanada pels òrgans de govern municipal.

TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 3
Són òrgans del Consell de Poble:
-

La Presidència
El Consell Plenari
Les Comissions de treball

Capítol I. De la Presidència
Article 4
1. La Presidència correspondrà a l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
2. La vice-presidència correspondrà a qualsevol persona nomenada per la
majoria absoluta del Consell i que no ostenti el càrrec de regidor/a.
Col·laborarà amb la presidència en l’elaboració de l’ordre del dia del
plenari.
3. A la Presidència li pertoca convocar totes les sessions del plenari i
utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat quan les decisions s’hagin de
prendre per majoria.
4. A més exercirà totes les atribucions que el Plenari li delegui.

Capítol II. Del Consell Plenari
Article 5
El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell de Poble
amb les funcions indicades en l’article 2, així com vetllar per l’assoliment dels
objectius del Consell i crear les comissions de treball necessaris.
Article 6
1. Integren el Consell Plenari, a més de la Presidència i vice-presidència:
a. Un regidor/a de cada grup polític municipal.
b. Un representant de cada entitat, associació o col·lectiu ciutadà
inscrit al registre municipal.

c. Tres representants dels sectors professionals i econòmics:
pagesos, serveis i indústria.
d. Set membres de la borsa de ciutadania voluntària del Consell.
e. Podran assistir amb veu sense vot, professionals i experts/es,
responsables polítics i tècnics / ques de les àrees quan les
temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la presidència
o d’un terç dels membres del plenari.
f. També podran participar representants d’altres administracions
amb veu i sense vot.
g. Actuarà amb funcions de Secretaria i orientació normativa el/la
secretari/a municipal o persona en què es delegui.
2. Les persones del Consell que no tinguin la condició de regidors/es en
seran membres per un període de dos anys que podrà prorrogar-se com
a màxim per un altre període si així ho manifesten els propis interessats
i, en cas que representin a entitats o sectors d’entitats, ho acordin els
seus òrgans de decisió.
3. Totes les sessions del Consell són públiques.

Article 7
1. Podrà formar part de la borsa de ciutadania voluntària qualsevol ciutadà
o ciutadana major de 16 anys empadronat / da o vinculat / da al poble
per propietat territorial amb més de dos anys d’antiguitat.
2. Es prioritzaran el nomenament paritari per gènere, i els següents criteris
de selecció: gent gran, joves i professionals d’àmbits temàtics no
representats al Consell.
3. D’aquesta borsa serà seleccionada aleatòriament una persona
procedent de cadascun dels nuclis: Faldes, Can Vila, Vallserena, Can
Ram, Can Derrocada, Nucli i una altra procedent del disseminat.
4. Només tenen dret a vot les persones empadronades.

5. El màxim de persones no empadronades seleccionades per aquest
sistema aleatori no podrà ser superior a una havent-se de repetir
l’operació cas que en resultessin més.
Article 8
1. Per tal de garantir la funcionalitat i l’equilibri representatiu del Consell
plenari, les entitats inscrites al registre municipal que sol·licitin integrars’hi hauran de reunir els següents requisits:
-

-

Que acreditin com a mínim el darrer any, activitats
continuades d’àmbit local i impacte ciutadà que reportin
beneficis socials, culturals i/o econòmics.
Que les persones que hagin de representar les entitats o
grups d’entitats siguin proposades nominalment pels seus
òrgans de decisió.

2. Les entitats representades al consell hauran de proposar una persona
suplent de la titular per substituir-la quan aquesta no pugui assistir. La
convocatòria de les reunions només es farà a nom de l’Entitat.
3. La incorporació de representants de noves entitats al Consell s’acordarà
pel Consell Plenari en la sessió de renovació.

Article 9
El plenari del Consell celebrarà dues sessions ordinàries l’any. Una sobre
l’anàlisi de l’estat del poble i avaluació de les actuacions, i una altra sobre la
planificació.
També es podran convocar sessions extraordinàries ja sigui a iniciativa de la
presidència o d’un terç dels membres amb dret de vot.
Article 10
El Consell Plenari es constitueix vàlidament amb l’assistència de la meitat del
seu nombre legal de membres amb dret de vot en primera convocatòria i, en
segona, d’un terç d’aquest nombre.
És necessària igualment l’assistència de les persones que ocupin la
Presidència i la Secretaria o de les qui, en cada cas, les substitueixin.

Article 11
Les sessions del Plenari del Consell són públiques i s’hauran de convocar per
escrit, acompanyades de l’ordre del dia corresponent i de la documentació
adequada, amb una antelació d’un mes sempre que sigui possible sinó amb
una antelació mínima de 15 dies naturals, excepte l’extraordinària, que es
convocarà almenys 7 dies naturals abans.
Article 12
Els acords o resolucions del Consell Plenari s’adoptaran sempre que sigui
possible per unanimitat. Si aquesta no és possible els acords es prendran per
majoria simple, i se’n faran constar els vots particulars excepte la modificació
del reglament, que requeriran de majoria absoluta.
Article 13
Una Secretaria Tècnica del Consell realitzarà tasques de suport en tots els
temes que tinguin relació amb l’objecte i competències del Consell,
especialment pel que fa a l’organització i seguiment e les comissions de treball,
a l’elaboració de les propostes i recomanacions segons els acords del Plenari i
a la comunicació bidireccional amb la ciutadania.

Capítol III. De les Comissions de treball
Article 14
1. Les comissions de treball estaran formades pels membres del Consell
que ho desitgin i per altres persones que, tot i no ser membres del
Consell, manifestin el seu interès amb l’àmbit o temàtica de la comissió
de treball.
Els membres del Consell presents a la comissió de treball acordaran
l’admissió d’aquestes persones, qui cas de desacord amb la decisió
d’aquests membres, podran recórrer davant el Plenari del Consell, la
decisió del qual serà inapel·lable.
2. La coordinació de les comissions de treball pertocarà a l’alcalde / ssa o
persona en qui delegui, de manera prioritària el / la regidor / a de l’àrea
responsable de l’àmbit de la comissió.

3. El Pla de treball d’aquest grup serà acordat per la majoria dels seus
membres i els resultats de la seva tasca seran presentats al Ple del
Consell qui podrà prendre els acords convenients.
Article 15
1. Es constituirà, a proposta del Plenari, una comissió de treball per tal de
fer el seguiment de la informació i comunicació del consell cap a la
ciutadania, la relació amb els mitjans de comunicació i optimitzar els
recursos comunicatius existents.
2. Estarà formada per un màxim de 7 persones de les quals només una
podrà tenir el caràcter de regidor o regidora.

Capítol IV. De la informació i comunicació del Consell
Article 16
1. La secretaria tècnica s’encarregarà de difondre els resultats de les
sessions amb el suport de la comissió de treball d’informació i
comunicació.
2. Es donarà informació als mitjans de comunicació i es recollirà l’opinió i
propostes de la ciutadania respecte de les sessions, temes i activitats
del Consell de Sant Pere tant pel que fa al Plenari com a les comissions
de treball per tal de facilitar el seu coneixement i difusió.
3. Les actes s’exposaran al tauló d’anuncis, el butlletí municipal, la web i
els centres cívics.
4. L’Oficina d’Atenció Ciutadana i els centres cívics podran rebre
suggeriments sobre temes a incorporar a l’ordre del dia del Consell.
Rebran les propostes de formar part de la bossa de voluntaris. Serà
responsabilitat de la presidència decidir la seva incorporació.
5. L’Oficina d’Atenció Ciutadana i els centres cívics rebran acta dels
plenaris i hauran d’estar informats de l’ordre del dia i documentació de
treball prèvia a la que podran accedir els ciutadans i ciutadanes
interessats. Posaran en contacte ciutadans i associacions per la defensa
d’interessos comuns.
6. Seran els mateixos participants els més importants agents d’informació i
comunicació amb el poble.

Disposició addicional.
En tot allò no previst per aquestes normes correspon a la Presidència adoptar
la decisió que consideri més adequada, d’acord amb els criteris generals que
les inspiren. En aquests supòsits el Plenari, en la sessió següent, en realitzarà
la ratificació i, si fos necessari, elevarà al Ple Municipal la corresponent
proposta de modificació d’aquest Reglament.

Disposició transitòria
Els / les participants en el procés de debat Un Consell amb criteri que han
aportat elements per a l’elaboració del present Reglament participaran també
en el procés de constitució del primer Consell Plenari de Sant Pere i
presentaran la proposta de membres a nomenar per part de la Presidència,
d’acord amb el que estableix l’article 6è., amb caràcter provisional, fins que es
perfeccionin processos d’elecció en el sí dels diversos col·lectius en el termini
màxim de tres mesos.
Disposició final.
S’obrirà un termini d’un mes després del dia de publicació d’aquesta norma per
a la inscripció al registre municipal.
S’obrirà un termini d’un mes després del dia de publicació d’aquesta norma per
decidir qui serà representant i suplent associatiu de cada entitat inscrita.
S’obrirà un termini de dos mesos després del dia de publicació d’aquesta
norma per la creació de la borsa de ciutadania voluntària.

