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Divendres, 17 de febrer de 2012

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Mollet del Vallès

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió de 24 d’octubre de 2011, va aprovar la creació del Consell de 
Ciutat i l’aprovació inicial del seu Reglament.

Atès que dins del termini d’informació pública, s’han presentat al·legacions al text del Reglament del Consell de Ciutat, i 
que aquestes al·legacions han estat resoltes en el Ple municipal de data 30 de gener de 2012 que aprovà definitivament 
el citat reglament.

De conformitat amb l’article 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, es publica íntegrament el text definitiu del Reglament del Consell de Ciutat.

“REGLAMENT DEL CONSELL DE CIUTAT.

PREÀMBUL:

El Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió celebrada el 28 de novembre de 2005, va aprovar definitivament el 
Reglament de Participació Ciutadana. El capítol III, sobre òrgans de participació, defineix, en la secció primera, articles 
24, 25 i 26 el Consell de Ciutat, la seva composició i el seu funcionament.

Així, l’article 24 el defineix com l’òrgan de participació on els representants de la ciutadania juntament amb responsables 
municipals, tant polítics com tècnics, debatran els assumptes públics de la ciutat.

L’article 25 defineix que el Consell de Ciutat serà presidit per l’Alcaldia o persona en qui delegui, i també estableix la 
resta de membres que en formaran part.

El Reglament de Participació Ciutadana també diu que l’Ajuntament, en l’acord de creació d’aquest òrgan, podrà fixar el 
nombre màxim de membres i la seva composició en funció de la representació efectiva existent al municipi. També 
indica que per ser més operatius, en el cas que un determinat nombre de persones formin el plenari, es podrien crear 
comissions de treballs i una comissió permanent que els coordinés.

Tot desenvolupant el que aquest reglament disposa, l’Ajuntament, amb la voluntat de crear i posar en funcionament 
aquest òrgan de participació, vol aprovar les normes de règim intern que el regularan.

Des de fa anys, el govern de la ciutat està desenvolupant una xarxa d’òrgans de participació com els Consell Municipals 
de Participació. En aquests moments existeixen deu consells de participació: Cooperació i Solidaritat, Dona, Esports, 
Medi Ambient, Comerç, Cultura, Joventut, Gent Gran, Educació i Benestar i Salut. També hi ha la Taula de Mobilitat i el  
Consell d’Infants.

El Consell de Ciutat es constitueix com un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana amb una visió global, 
per sobre de les visions acotades que té cadascun dels òrgans sectorials. Aquest Consell de Ciutat es concep com 
l’espai de coordinació de la xarxa de Consells Municipals de Participació i l’espai de debat, proposta i coordinació per a 
la gestió estratègica de la ciutat.

El Consell de Ciutat haurà d’esdevenir l’espai de coordinació de tots els actors socials i econòmics de la ciutat i, per tant, 
es constitueix amb la finalitat de permetre la participació estable de tots els sectors socials.

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 - Objecte

El Consell de Ciutat és l’òrgan de participació ciutadana, de caràcter consultiu, d’informe i de proposta, on representants 
de la ciutadania debaten amb responsables polítics i tècnics municipals els assumptes públics de la ciutat.
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Article 2 - Funcions

Les  seves  funcions  principals  són  debatre  els  plans  d’actuació  generals  i  emetre  informes  en  matèria  de 
desenvolupament econòmic, local, planificació estratègica de la ciutat i grans projectes urbans que li siguin demanats 
per l’Alcaldia o el Ple, o per iniciativa pròpia si així ho acorda la majoria absoluta del Plenari del Consell de Ciutat.

Altres  funcions  són assessorar  el  govern  municipal  respecte  de  les  grans línies de  la  política  i  gestió  municipal  i 
proposar la realització d’estudis sobre temes d’interès per a la ciutat i promoure el debat sobre els resultats.

I, finalment, la resta de funcions que se li atribueixin.

ÒRGANS, COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT

Article 3 - Òrgans del Consell

Són òrgans del Consell el Plenari, la Presidència i la Vicepresidència.

Article 4 - La Presidència i la Vicepresidència

• La presidència correspondrà a l’alcalde/essa, o persona en qui delegui.

• La vicepresidència serà escollida en la primera sessió del Consell que es faci a l’inici del mandat corporatiu entre 
les persones que en són membres i no són representants de l’Ajuntament.

Article 5 - Composició del Plenari

El Plenari estarà format pels següents membres:

a) El President/a.

b) Un regidor o una regidora en representació de cada un dels grups municipals.

c) Una persona representant de cada Consell sectorial, que no podrà ser membre de la Corporació, que cessarà en el 
moment que no formi part del Consell pel qual ha estat escollida.

d) Cinc persones en representació de les organitzacions sindicals, professionals i empresarials més representatives 
de la ciutat, nomenades per l’Alcaldia.

e) Fins a deu persones en representació de les associacions inscrites al Registre Municipal d’Entitats, que no podran 
ser membres dels  Consells  sectorials,  proposades per  l’Alcaldia un cop escoltada la Junta de Portaveus,  que 
cessaran en el moment que no formin part de l’associació que representen.

f) Fins a deu persones d’especial  rellevància ciutadana proposades  per l’Alcaldia,  un cop escoltada la  Junta de 
Portaveus.

Els membres a què fa referència els punts anteriors b)-f) seran nomenats per decret d’Alcaldia.

Les entitats representades en el Plenari comunicaran per escrit la seva voluntat de formar part del Consell, així com el 
nom del seu representant.

La persona que ostenti la secretaria del Consell serà la mateixa que la de la Corporació o persona en qui delegui.

Article 6 - Funcionament del Plenari

El Plenari del Consell de Ciutat es reunirà mitjançant convocatòria de l’Alcalde/ssa, almenys un cop l’any, en sessió 
ordinària, i un màxim de dues vegades més si és convocat a iniciativa de l’Alcaldia o d’un terç dels seus membres.

El secretari del Consell aixecarà acta de les sessions.

Es podran crear comissions de treball i una comissió permanent que les coordini. C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

20
03

38
1



3

Divendres, 17 de febrer de 2012

Hi podran assistir, amb veu però sense vot, les regidories delegades i el personal tècnic o expert convocat per l’Alcaldia.

Els acords es prendran per majoria simple, tot i que sempre es procurarà assolir el consens.

L’Ajuntament de Mollet facilitarà la informació necessària per a l’elaboració dels informes i/o estudis en què el Consell  
de Ciutat estigui treballant, amb les limitacions legals que imposi, entre d’altres, la Llei Orgànica de Protecció de dades  
de caràcter personal, 15/1999 de 13 de desembre.

Cada any, el Consell de Ciutat debatrà i aprovarà un informe de les actuacions realitzades durant el període i proposarà 
iniciatives per millorar-les. Aquest informe serà tramès al Ple de l’Ajuntament en la seva sessió sobre l’Estat de la Ciutat 
i se’n donarà difusió del mateix mitjançant publicació en el web municipal tan bon punt sigui presentat en aquesta sessió 
de Ple.

Article 7 - Renovació del Plenari

El Plenari del Consell de Ciutat haurà de ser renovat cada quatre anys, després de les eleccions municipals.”

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Mollet del Vallès, 6 de febrer de 2012
L’alcalde, Josep Monràs i Galindo

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

20
03

38
1


		2012-02-16T13:30:29+0100
	


16/02/2012
13:30:30




