REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL DE
LA VILA DE CUBELLES
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Constitució i naturalesa jurídica.1. El Consell de la Vila és un òrgan de participació ciutadana, creat de
conformitat amb el que preveuen els articles els art. 62 i 63 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, mitjançant el qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de l'Ajuntament de Cubelles de
contribuir al compliment del mandat de l'article 23.1 de la Constitució
Espanyola, que consagra, com a principi i dret fonamental dels ciutadans,
el de participar directament en els assumptes públics i, d’altre banda,
l'article 69.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
règim local, que estableix que les corporacions locals facilitaran la més
amplia informació sobre la seva activitat i la participació de tots els
ciutadans.
Article 2: Objectius.1. L’objecte d’aquest Consell és estimular i canalitzar la participació de
forma global dels ciutadans i ciutadanes de Cubelles, i les associacions
legalment constituïdes com a tals, en els assumptes municipals, per fer
possible la corresponsabilització govern-entitats ciutadanes.
2. El Consell de la Vila és el màxim òrgan consultiu i de participació de
l'Ajuntament de Cubelles en totes les qüestions referents a les seves
competències, i s’hi integraran representants de les associacions, entitats
i institucions del municipi, legalment constituïdes, dels altres consells
sectorials de participació que es puguin crear, com també ciutadans i
ciutadanes, en els termes prevists en el present Reglament.
Article 3: Àmbit d’actuació.L'àmbit d'actuació d'aquest Consell serà el terme municipal de Cubelles.
Article 4: Finalitats.El Consell de Participació Ciutadana de Cubelles té per objecte:
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1. Assessorar els poders públics municipals en la definició de les grans
línies de la política de la Participació Ciutadana a partir del consens
ciutadà.
2. Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que
els afecten.
3. Conèixer i debatre el Programa d’Actuació Municipal, les ordenances i
reglaments generals de l’Ajuntament a més d’aportar-hi observacions
d’interès general per al municipi.
4. Conèixer i debatre els pressupostos municipals i els resultats dels
indicadors de la gestió municipal.
5. Conèixer i debatre els grans projectes de vila.
6. Debatre i valorar les conclusions dels estudis de treball sobre temes
estratègics que li hagi encarregat l´Ajuntament.
7. Debatre i valorar els temes d´interès general que plantegin els òrgans
de participació que es vagin creant.
8. Potenciar la imatge de Cubelles cap a l’exterior
9. Proposar accions per promoure el desenvolupament equilibrat i
sostenible del municipi i la cohesió del municipi.
10. Proposar accions per millorar les condicions de qualitat de vida dels
habitants de Cubelles.
11. Promoure accions per aconseguir una vila més solidària.
12. Potenciació de la democràcia, el pluralisme, la participació i el
respecte de totes les opinions.
13. Potenciació de l’europeïsme, les relacions entre les nacions, els
pobles i les viles d’Europa.
14. Dinamització de la importància de conèixer i desenvolupar els Drets
Humans.
Article 5: Atribucions.-
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Atès el caràcter consultiu i de participació del Consell, les resolucions tindran
rang de recomanació per als òrgans de govern municipal. En virtut de les
seves competències, podrà:
a) Presentar propostes d’acord o resolucions a la Presidència perquè
decideixi sobre la incorporació a l’ordre del dia de l’òrgan municipal
que correspongui.
b) Ser consultat a instàncies de l'Alcaldia, i/o del Ple municipal, i/o Junta
de Govern, prèvia a l’adopció d’acords municipals.
c) Promoure iniciatives ciutadanes.
d) Informar prèviament el programa d’actuació, les ordenances i els
reglaments.
TÍTOL II
ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
CAPÍTOL I: COMPOSICIÓ
Article 6: Composició del Consell de la Vila.1. Formaran part del Consell els següents membres:
a) El/la President/a: l'Alcalde/Alcaldessa de l’Ajuntament.
b) La Vicepresidència primera: el/la regidor/a de Participació
Ciutadana de l’Ajuntament.
c) La Vicepresidència segona: s’escollirà un vicepresident segon
entre els representants de les entitats associatives.
d) Els Vocals:
d.1. Un representant de cada Grup Municipal representant en el
Ple.
d.2. Fins a quatre representants de cada sector associatiu (entitats
cíviques i culturals, educatives, comercials i sectorials,
esportives, veïnals i polítiques, en el cas que no tinguin
representació municipal) que seran nomenats per l’Alcaldia, a
proposta de les entitats i moviments associatius.
d.3. ANUL·LAT.
d.4. Tres persones, majors de 18 anys, triades aleatòriament, a
través d’un sorteig amb les dades del padró municipal.
d.5. Els ciutadans i ciutadanes de Cubelles que expressin
formalment la voluntat de participar-hi, prèvia aprovació de la
sol·licitud per part del Consell de la Vila.
e) Secretari/a: funcionari/a de la Corporació, amb veu però sense vot.
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2. La vigència dels nomenaments serà la del mandat municipal. Les
persones designades per raó del seu càrrec, ho seran mentre l’ocupin.
3. Els/les vocals nomenats per les entitats podran ser substituïts per
aquestes abans de finalitzar el termini de vigència del nomenament.
CAPÍTOL II: DE LA PRESIDÈNCIA I VICE-PRESIDÈNCIES
Article 7: La Presidència.1. Seran funcions del president/a:
a)
b)
c)
d)
e)

Convocar el Plenari.
Fixar l’ordre del dia.
Garantir el bon funcionament del Consell
Dirigir els debats del Plenari
Ostentar oficialment la representació del Consell.

2. En cas d'absència del/a president/a, aquest/a serà substituït per la
vicepresidència 1a.
Article 8: Les Vicepresidències.Seran funcions de la Vicepresidència la col·laboració i assistència a la
Presidència, la substitució del/la President/a, en cas d´absència d´aquest/a i,
en general, totes aquelles funcions que aquesta els delegui.

CAPÍTOL III: EL CONSELL PLENARI

Article 9: El Plenari.1. El Plenari és la instància màxima del Consell, i podrà celebrar
sessions de caràcter ordinari o extraordinari.
2. El Plenari es reunirà, en sessió ordinària, una vegada al semestre, i
es sessió extraordinària quan ho estimi oportú la Presidència, per
iniciativa pròpia o a petició d’un terç dels vocals del Consell.
Article 10: Convocatòries.1. Les convocatòries hauran d’incloure l’ordre del dia a debatre,
l’aprovació , si s’escau, de l’acta de la sessió anterior, així com un torn
obert de paraules.
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2. Les convocatòries s’hauran de realitzar amb una antelació mínima de
7 dies, respecte el de celebració de la sessió, mitjançant carta
certificada amb acusament de rebuda, al domicili dels membres del
Consell, excepte que de forma fefaent aquests manifestin la seva
voluntat de ser convocats d’una altra manera.
Article 11: Règim de sessions.1. Les sessions plenàries seran públiques.
2. El President dirigirà la reunió i farà respectar l’ordre del dia fixat en la
convocatòria.
3. Es podran tractar, per raó d’urgència, punts no inclosos en l’ordre del
dia quan així ho aprovi la majoria absoluta dels membres del Consell.
4. Tots els membres del Ple podran sol·licitar, de forma raonada, la
inclusió de punts a l’ordre del dia.
5. El President de cada comissió informarà al Ple del Consell en les
seves sessions ordinàries de les activitats realitzades per la seva
comissió i l’estat en què es troben les qüestions puntuals o estudis
encarregats a la comissió.
6. Sempre que es consideri necessari podran ser convocats a les
reunions del Ple o de les comissions, a proposta del President o d’un
terç dels seus membres, aquelles persones que puguin aportar-hi els
seus coneixements o els seus punts de vista amb raó dels temes
específics a tractar-hi, en especial pel que fa a Regidors delegats en
funció del debat d’aspectes corresponents a la seva àrea. Si les
persones convidades no ostenten la condició de membres de la
Corporació, assistiran a les sessions amb veu però sense vot.
7. Quan el Consell tracti aspectes o qüestions que afectin molt
directament i de manera singular determinats ciutadans o ciutadanes,
aquests podran assistir a les sessions durant el període de debat de
la qüestió, sense haver de signar els compromisos indicats en aquest
Reglament. Podran prendre la paraula en el moment corresponent de
l’ordre del dia i a indicació del President.
8. El/la secretari/a del Consell aixecarà acta de les reunions, que
s’aprovarà a la reunió següent, i serà el responsable final de la
redacció dels informes, dictàmens i tota la documentació que sigui
emesa pel Consell.
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Article 12: Quòrums.1. La constitució del Plenari del Consell serà vàlida quan estiguin
presenta la meitat més un del nombre legal de membres d’aquest.
Aquest quòrum s’ha de mantenir durant tota la sessió. En tot cas, hi
haurà d’assistir la persona que realitzi les tasques de presidència i
el/la secretari/a, o qui els substitueixi.
2. Per l’adopció d’acords es requerirà majoria absoluta dels vots del
nombre legal dels seus membres, dirimint els empats el vot de qualitat
del President. Pel seu propi caràcter consultiu, es podran aportar vots
particulars.
3. En cas de no poder constituir-se el Consell en primera convocatòria,
es farà una segona convocatòria mitja hora més tard, essent llavors
suficient el quòrum d’un terç dels seus membres.
Article 13: Propostes del Plenari.1. Els acords, propostes i estudis elaborats pel Consell tindran caràcter
no vinculant per a l’Ajuntament; no obstant això, l’Ajuntament
determinarà les línies generals de les seves polítiques tenint en
consideració les propostes que formuli el Consell.
2. El Plenari podrà presentar propostes d'acord a l’Alcaldia-Presidència
de la Corporació per què decideixi sobre la incorporació a l’ordre del
dia de l’òrgan municipal que correspongui.
Article 14: Llibre d’actes.1. La secretaria del Consell ha d’extendre acta de cada sessió en la qual
hi figurarà els acords adoptats i les incidències que siguin procedents
per reflectir fidelment la sessió.
2. Les actes seran signades per secretari/a, amb el vist i plau del
President, i sotmeses per a la seva aprovació a l’inici de la sessió
següent.

CAPÍTOL IV: COMISSIONS DE TREBALL

Article 15: Comissions de treball.-
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1. Les comissions de treball seran constituïdes pel Ple del Consell per
tractar qüestions puntuals o específiques i es dissoldran una vegada
acabin l’encàrrec que se’ls hagi efectuat.
2. Els informes, estudis o treballs realitzats per dites Comissions
s’elevaran als òrgans de govern del Consell, i no vincularan a aquest
fins a la seva aprovació, per part del Plenari.
3. Les comissions de treball estaran presidides per un membre de la
Corporació, que n’efectuarà la convocatòria, i la seva composició i
funcions serà l’acordada en cada cas pel Ple del Consell. Hi actuarà
de secretari la persona que la pròpia comissió elegeixi.
4. Les comissions de treball podran nomenar, d’entre els membres de
les mateixes, un/a Vicepresident/a per tal que pugui substituir, en cas
d’absència, el/la President/a.
5. Formaran part de les comissions de treball tots els membres del Ple
que ho sol·licitin i totes aquelles persones que siguin requerides pel
President de la Comissió, en virtut d’acord d’aquesta mateixa, o
d’entre especialistes i expertes externs en els diferents temes objecte
d’estudi, i ho acceptin expressament.
6. Les comissions de treball estaran obertes a la participació de
persones no membres del Consell.
7. El règim de sessions de les comissions de treball serà el que s’acordi
al seu acte constitutiu, tot essent el seu règim d’acords el mateix del
Ple del Consell.

CAPÍTOL V: CONSELLS
Article 16. Els consells territorials
1. Els consells territorials són òrgans de participació amb funcions
similars al Consell de la Vila, però limitades a un àmbit territorial
específic. Aquests òrgans es constitueixen, si escau, a proposta de
l’alcalde/essa, a proposta del 20 % de les entitats inscrites al Registre
Municipal d’entitats de l’àmbit territorial concret o a proposta del 5 %
de les persones més grans de 18 anys inscrites al padró municipal de
l’àmbit territorial.
2. L’Ajuntament, en la creació d’aquest òrgan, podrà fixar el nombre
màxim i la composició d’aquest consell en funció de la representació
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efectiva existent al municipi, ajuntant-se en tot cas als apartats de
representació establerts en aquest precepte i, com a mínim, als que
estableixin les normes de règim local
3. Els Reglaments dels consells territorials, que hauran de ser aprovats
pel Ple Municipal, en concretaran l’organització i el funcionament
Article 17. Els consells sectorials.1. Són els òrgans de participació que canalitzen les iniciatives i
inquietuds ciutadanes en temes concrets d’interès per a la ciutat com
l’escola, la cultural, l’esport, el medi ambient, la joventut, les dones, la
gent gran, les persones amb disminució, la cooperació o la solidaritat,
entre d´altres.
2. Es podran constituir a proposta de l’alcalde/essa o del 20 % de les
entitats inscrites al Registre Municipal d’entitats, l’activitat principal de
les quals estigui classificada dins els sector en concret.
3. Els Reglaments dels consells sectorials, que hauran de ser aprovats
pel Ple Municipal, en concretaran l’organització i el funcionament
Article 18. El Consell dels Infants.1. És un consell sectorial amb característiques singulars atesa la
composició principal dels seus membres. Té la funció principal
d’incorporar les vivències de la població infantil i afavorir la intervenció
dels nois i noies en els debats, les propostes, els suggeriments i les
queixes respecte de qualsevol actuació municipal, com també de serne informats i opinar sobre totes les actuacions d’altres
administracions públiques que actuen a la ciutat.
2. El Reglament del Consell dels Infants, que haurà de ser aprovat pel
Ple Municipal, en concretarà l’organització i el funcionament

CAPÍTOL VI: ADSCRIPCIÓ AL CONSELL
Article 19. Adscripció al Consell.1. Els grups, associacions, organitzacions i entitats, així com els
ciutadans/nes que expressin la seva voluntat de formar part del
Consell hauran de comunicar-ho a la Presidència del Consell, i
nomenar un representant, que serà el convocat per a cada reunió i qui
ostentarà la capacitat d’intervenció i vot.
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2. En cas de decisió de substitució de la persona nomenada, s’haurà de
comunicar formalment prèviament a la primera reunió a què assisteixi.
3. Per tal de garantir la representativitat de totes les associacions al
Consell, el Plenari d’aquest decidirà els mecanismes per assegurar
l’alternança d’aquells com a representants del Consell Plenari.
Article 20. Compromisos.Els ciutadans i ciutadanes que desitgin formar part del Consell, així com els
representants dels grups, associacions, organitzacions i entitats, hauran de
subscriure i signar els compromisos següents:
1. La plena assumpció de la filosofia del present Reglament.
2. Participar activament en les sessions del Ple i de les Comissions a les
que s’adscriguin.
3. Promoure i participar en les activitats que organitzi el Consell.
4. Col·laborar activa i de manera ordenada per a una àgil i plural
dinàmica de les reunions i treballs del Consell.
Article 21. Pèrdua de la condició de membre del Consell.Les entitats, grups o associacions i els ciutadans o ciutadanes no perdran la
seva condició efectiva de membres del Consell per manca d´assistència
injustificada dels seus membres a les sessions del Ple,. El consell, després
de tres faltes sense justificar, comunicarà aquest fet al grup, entitat o
associació afectada, el qual haurà de tornar a nomenar un nou representant
o presentar la seva baixa per escrit.

TÍTOL III: DISPOSICIONS FINALS
Article 22. Mitjans.1. Tant el Ple com les comissions de treball podran obtenir de
l’Ajuntament la informació i l’assessorament que creguin convenient
dintre de les funcions indicades en aquest Reglament.
2. La Regidoria de Participació Ciutadana posarà a disposició del
Consell els recursos disponibles per al desenvolupament de les seves
funcions.
Article 23. Seu.-
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El Consell de la Vila tindrà la seu a l’edifici consistorial i efectuarà les seves
reunions en seu municipal, tret d’aquells casos que obliguin a fer-ho en
d’altres indrets del municipi i sempre amb el vist-i-plau de la Presidència.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Primera.
En tot allò no previst per aquest Reglament, o en cas de dubte sobre la seva
aplicació i/o interpretació, correspon el/la President/a del Consell decidir el
que consideri més adient, d'acord amb els criteris generals que inspiren la
present norma, així com els principis continguts a la legislació e règim local
sobre participació ciutadana.
E/la President/a haurà d’informar al Plenari de la seva decisió en la següent
sessió que es celebri per què la ratifiqui i, si s'escau, proposi la corresponent
modificació de la normativa.
Segona.
La modificació total o parcial d’aquest Reglament, així com la dissolució del
Consell de la Vila, correspon al Ple de l’Il·lm. Ajuntament de Cubelles.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES.
Primera.
Amb caràcter previ a la constitució del Consell, l’Ajuntament es dirigirà
públicament a tots els grups, associacions, entitats i veïns i veïnes del
municipi per tal de donar a conèixer i promocionar la possibilitat de prendrehi part.
Segona.
A l’any de l’entrada en vigor d’aquesta normativa, l’Ajuntament valorarà les
experiències participatives regulades en aquest Reglament, els seus
resultats i dinàmica, i a la vista dels resultats adoptarà les mesures
oportunes, i si s’escau, introduirà en aquest Reglament les modificacions que
requereixin aquestes mesures, a fi i efecte de millorar la consecució dels
objectius i finalitats d’aquest Consell. A partir d’aquesta primera revisió, les
següents s’efectuaran biennalment.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Des de la data d’entrada en vigor del present Reglament, quedaran
derogades totes les disposicions compreses en ordenances i reglaments
municipals, així com els acords municipals que s’oposin al que es disposa en
aquest.
Disposició final.
El present Reglament d’organització i funcionament del Consell de la Vila,
entrarà en vigor un cop aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de
Cubelles i publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, sempre que hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils als
quals fa referència l’article 70.2, en relació amb l’article 65.2 de la LRBRL.
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ANNEX
ABREVIACIONS NORMES
CE

Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978.

LBRL Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
LRJPAC Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú.
TRLMRLC Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova del Text
Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
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