Dilluns, 24 d'octubre de 2011
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de la Roca del Vallès
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 29 de setembre de 2011, va aprovar, definitivament, el Reglament de
règim intern del Consell del Poble de la Torreta”. El text íntegre del mateix, que s’insereix a continuació, entrarà en vigor
als efectes d’allò establert en l’article 70.2 en relació a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
“En data 17 de març de 2011 el Ple municipal va aprovar inicialment el Reglament de Règim intern del Consell del Poble
de la Torreta.
De conformitat amb el que es va establir en l’acord d’aprovació inicial i al procediment legalment establert, es va
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de 4
d’abril de 2011, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5853 de 6 d’abril de 2011, al Diari El Punt de data 1
d’abril de 2011, a la pàgina web municipal en data 30 de març de 2011 i al taulell d’edictes municipal en data 29 d’abril
de 2011. Igualment es va donar audiència als interessats i a aquells veïns o associacions que van participar en la
redacció del reglament.
Dins del període d’informació pública el Grup Municipal del PSC la Roca –mitjançant instància amb número de registre
d’entrada 3439, de data 13 de maig de 2011- va presentar al·legacions al reglament de règim intern del Consell de
Poble de la Torreta i al reglament de participació ciutadana, amb el contingut següent:
“Delimitació demogràfica del Consell de Poble de la Torreta i Santa Agnès:
Demanem que es revisi la delimitació demogràfica del Consell de Poble de la Torreta i Santa Agnès atès que no respon,
al nostre entendre, amb la delimitació històrica de parròquies o de distribució censal. Per exemple, can Jorn hauria
d’estar dins de la zona corresponent a Santa Agnès.
President del Consell Plenari:
Demanem que el President del Consell Plenari sigui l’alcalde o alcaldessa i sinó el regidor de la llista més votada en el
poble, sense que l’alcalde pugui delegar la presidència en una persona en un altra persona que no sigui al cap o un altra
membre de la llista més votada.
Nº d’integrants del Consell de Poble:
El consell de poble és un òrgan consultiu. El nombre d’integrants del Consell de Poble pot variar si ho decideix el mateix
Consell amb majoria absoluta.

Es proposa afegir un punt en el que l’equip de govern es comprometi a informar i demanar opinió al Consell de Poble de
tots els assumptes d’especial transcendència per al poble. Actualment no hi ha cap compromís per part de l’equip de
govern envers al Consell de Poble: ni d’informar, ni de demanar opinió ni consell al Consell de Poble sobre els temes
importants que poden afectar al poble en qüestió.”
En relació a les al·legacions presentades, qui subscriu considera que aquests temes van ser tractats en les diverses
comissions informatives especials d’organització interna i participació ciutadana així com en les sessions públiques que
es van realitzar amb entitats del poble, per tant no correspon modificar el redactat del reglament atès que el contingut
d’aquest respon a un document ja consensuat.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se li proposa l’adopció del següent:
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Compromís de tractar els assumptes d’interès del poble en el Consell de Poble:
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Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General,
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Reglament de Règim intern del Consell del Poble de la Torreta, amb la redacció que
a continuació es recull:
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL DE POBLE DE LA TORRETA
Disposició preliminar.
Article 1.- Els Consells de Poble es crearan de conformitat amb allò que s’estableix al Decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
Títol I.- Denominació, àmbit geogràfic, domicili i funcions
Article 2.- Denominació
Sota la denominació de “Consell de poble” es constitueix un òrgan de participació en el qual representants de la
ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics que afecten el barri de la
Torreta.
Article 3.- Àmbit geogràfic
L’àmbit geogràfic del consell de poble ve determinat pel territori que abasta el barri de la Torreta, tenint com a referència
la distribució que marca el Mapa Escolar Municipal (Annex 1 adjunt).
Article 4.- Domicili
Les sessions deliberatives del Consell es duran a terme en dependències municipals, amb preferència al CC_LT o a
Can Tàpies, i l’Ajuntament posarà a disposició del Consell els mitjans de suport organitzatiu i administratiu necessaris
per al normal desenvolupament dels seus treballs.
Article 5.- Funcions
Les funcions del Consell de Poble són les especificades a l’article 28 del Reglament de Participació Ciutadana.
Títol II.- El consell plenari
Article 6.- Composició
El Consell de poble estarà integrat per 13 persones, repartides de la següent manera:

b) La Vicepresidència del Consell de Poble recaurà en el regidor/a representant de la llista més votada en l’àmbit
territorial del Consell de Poble o en el regidor/a en qui delegui, sempre i quant no sigui del mateix grup municipal que el
president. Si es donés aquesta situació, es delegaria al representant de la següent llista més votada en l’àmbit territorial
del Consell de Poble.
El vicepresident/a substitueix al president/a en cas d’absència o impossibilitat temporal d’aquest.
El vicepresident/a, en absència o impossibilitat temporals del president/a, ostenta les seves competències.
c) Vocals:
- 2 representants dels grups polítics municipals no representats a la presidència i vicepresidència. Es determinarà per
ordre de vots obtinguts en l’àmbit del barri.
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a) El President/a, que serà l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui. Al president li pertoca convocar i presidir totes les
sessions del plenari i utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat quan les decisions s’hagin de prendre per majoria.
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- 7 representants de les entitats, associacions o col·lectius ciutadans inscrits al Registre Municipal d’Entitats i
Associacions i en l’àmbit territorial de la Torreta.
- 2 persones voluntàries (20% de les persones del plenari).
Tots els representants hauran de tenir dues persones suplents a les quals poder delegar el vot en els casos en què no
pugui assistir, per una causa justificada, a la sessió plenària. A questes persones suplents seran escollides per les
pròpies candidatures.
d) Actuarà amb funcions de Secretari/a i orientació normativa el/la secretari/a municipal o persona en qui es delegui, que
tindrà veu però no vot i serà l’encarregada de prendre acta, convocar les reunions del Consell.
Podran assistir, amb veu però sense vot, professionals, experts/es i tècnics/es quan les temàtiques a tractar així ho
requereixin, a petició de la majoria absoluta dels membres del plenari.
Podran assistir, amb veu però sense vot, un representant polític de cada grup municipal presentat a les darreres
eleccions municipals que no estigui representat al plenari de l’Ajuntament.
Article 7.- Designació membres vocals
a) Cada grup polític municipal amb representació al consistori escollirà el seu representant.
b) Els representants de les entitats, associacions o col·lectius ciutadans inscrits al registre municipal que vulguin
participar en el Consell de Poble hauran de presentar la seva candidatura dins el termini establert. En cas que hi hagi
més candidatures que places es convocarà una reunió amb les entitats per acordar els representants. Si no s’arriba a un
acord, serà decisió de la Comissió de Participació Ciutadana.
c) Les persones voluntàries hauran de ser majors de 16 anys i empadronades al barri o vinculades a ell per propietat
territorial amb més de 2 anys d’antiguitat. Totes aquelles que vulguin participar-hi hauran de presentar la seva
candidatura dins el termini establert. En cas que hi hagi més candidatures que places es convocarà una reunió amb les
persones candidates per acordar els representants. Si no s’arriba a un acord, serà decisió de la Comissió de
Participació Ciutadana
Article 8.- Termini de presentació de candidatures
a) Les candidatures tindran un termini de 30 dies, comptant a partir del dia següent a la celebració del Ple de Cartipàs
Municipal.
b) A partir de la finalització de la presentació de les candidatures, s’obrirà un període de temps de 15 dies per tal
d’escollir les persones vocals. Aquestes reunions seran convocades des de l’Alcaldia. En cas de que dues o més
persones candidates, arribin a l’acord d’unir-se en una sola candidatura, seran aquestes mateixes persones les que
decidiran la forma de repartició del mandat.

d) Passada aquesta pròrroga, en cas de no arribar al consens, es convocarà automàticament la Comissió de
Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per tal que conformi el Plenari del Consell de Poble amb
les persones presentades, seguint els criteris essencials de cercar la pluralitat i la diversitat en les persones vocals del
Plenari del Consell de Poble de la Torreta.
e) La Comissió de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, formada per representants de totes les
forces polítiques amb presència en el Plenari Municipal, tindrà l’apotestat de prendre les decisions que cregui
convenients, per tal de solucionar qualsevol conflicte que no estigui plasmat en aquest Reglament.
Article 9.- Mandat
El mandat dels membres del consell està especificat a l’apartat C de l’article 31 del Reglament de Participació
Ciutadana.
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c) Passats aquests 15 dies, en cas de no arribar-se a un acord entre totes les parts, s’obrirà un segon termini de 15 dies
de pròrroga automàtica per tal d’efectuar les reunions pertinents per tal de cercar de nou el consens. Aquestes reunions
seran convocades des de l’Alcaldia.
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Article 10.- Baixes
Les baixes es poden produir:
a) Per renúncia voluntària. Caldrà notificar-ho al President.
b) Per faltar a dues sessions consecutives o tres alternes sense justificar.
c) Per pèrdua, per qualsevol causa, de la condició de membre de les organitzacions o institucions que l’han designat.
d) A proposta de 2/3 parts del Plenari del Consell. La proposta s’elevarà a l’òrgan competent que hagi estat encarregat
de denominar a les persones representants en el Plenari del Consell de Poble, que estudiarà la proposta i decidirà al
respecte.
Article 11.- Règim de sessions està regulat a l’apartat C de l’article 32 del Reglament de Participació Ciutadana.
Article 12.- Adopció d’acords
Els acords s’adoptaran segons el que especifica l’article 35 del Reglament de Participació. Els acords es tramitaran a
l’òrgan competent, en rang de recomanació per als òrgans de Govern municipal.
Títol III.- Modificació i vigència del reglament de funcionament
Article 13.- El present reglament podrà ésser revisat per tal d’adequar-lo a l’experiència de funcionament del Consell a
iniciativa del Plenari mateix o del President/a.
Article 14.- Aquest reglament, una vegada aprovat definitivament, entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i romandrà vigent fins que se n’acordi la seva modificació o
derogació.
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Continua en la pàgina següent
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ANNEX 1
DELIMITACIÓ GEOGRÀFICA DEL CONSELL DE POBLE DE LA TORRETA

SEGON.- Publicar aquest acord i el text complet del Reglament per al seu coneixement en el Butlletí Oficial de la
Província.

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb aquest
assumpte.”
Contra els acords anterior, que esgoten la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala d’aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos
mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s’hi podrà interposar qualsevol
altre recurs si es considera pertinents.
La Roca del Vallès, 3 d’octubre de 2011
L’alcalde, Rafael Ros Penedo

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002

5

CVE-Núm. de registre: 022011024937

TERCER.- Remetre, en el termini de quinze dies posteriors a l’adopció d’aquest acord pel Ple a l’Administració de l’Estat
i a la de la Generalitat de Catalunya, l’acord d’aprovació definitiva i còpia íntegra i fefaent del text de l’ordenança.

