REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. CONSTITUCIÓ
El Consell Municipal de Participació Ciutadana és creat de conformitat
amb el Reglament Regulador de la Participació Ciutadana.
L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat vol fomentar decididament
aquesta concepció de ciutadania. Amb aquesta finalitat vol impulsar
de forma prioritària la vida associativa del poble, assumint el
compromís de facilitar de forma continuada suport a les entitats del
poble i duent a la pràctica el principi de subsidiaretat en l'àmbit local.
És voluntat també d'aquest Reglament, la creació i el bon
funcionament d'estructures col·lectives de deliberació i acords sobre
el funcionament del poble, que fomentin una reflexió i visió global de
Olesa de Montserrat per damunt de visions limitades a interessos o
problemes immediats o de tipus corporatiu. Ha de permetre que els
ciutadans i ciutadanes i els càrrecs públics que els representen valorin
i debatin conjuntament els temes que els afecten, respectant sempre
la capacitat de decisió que té el Govern municipal.
ARTICLE 2. OBJECTE
L'objecte d'aquest Consell és estimular i canalitzar la participació de
forma global dels ciutadans i ciutadanes i de les seves associacions
en els assumptes municipals i fer possible la corresponsabilització
govern-entitats ciutadanes.
El Consell Municipal de Participació Ciutadana és el màxim òrgan
consultiu i de participació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat en
totes les qüestions referents a les seves competències. S'hi
integraran representants de totes les entitats i institucions de la vila,
dels altres consells sectorials de participació d'àmbit de vila i de
barri, com també ciutadans i ciutadanes de forma individual.
L'Ajuntament assumeix que el foment de la participació ciutadana és
concepte i un objectiu que ha d'abraçar la totalitat de les àrees
municipals.

ARTICLE 3. ÀMBIT D'ACTUACIÓ
a-

L'àmbit d'actuació d'aquest Consell serà la vila d'Olesa de
Montserrat.

b-

Les reunions del Consell Municipal se celebraran en dependències
municipals i la seva total administració i funcionament estarà
atès pel personal designat per l’Ajuntament.
ARTICLE 4. FINALITATS

El Consell General de Participació Ciutadana té per finalitats:
a-

Assessorar els poders públics municipals en la definició de les
grans línies de la política i la gestió municipals i generar-hi
consens ciutadà.

b-

Informar preceptivament de les consultes populars que es
vulguin fer a instàncies de l'Ajuntament.

c-

Debatre e informar preceptivament el pla anual de treball, les
ordenances fiscals i els pressupostos municipals, i els programes
i criteris anuals de concessió de subvencions.

d-

Debatre i valorar les conclusions dels estudis i treballs sobre
temes estratègics que hagi encarregat l'Ajuntament.

e-

Debatre els grans projectes de vila, entre d'altres conèixer y
debatre el Pla d'Acció Municipal

f-

Debatre i valorar els temes d’interès general que plantegin els
consells sectorials.

g-

Potenciar la participació dels vilatans en la definició del futur de
la vila.

h-

Potenciar la imatge d'Olesa de Montserrat cap a l'exterior

i-

Proposar accions per millorar les condicions de qualitat de vida
dels habitants d'Olesa de Montserrat.

j-

Promoure accions per aconseguir una vila més solidària.

k-

Potenciació de la democràcia, el pluralisme, l'autonomia i la
participació.

l.-

Fomentar la participació ciutadana i col·laborar
desenvolupament i millora del teixit associatiu.

en

el

ARTICLE 5. ATRIBUCIONS
Atès el caràcter consultiu i de participació del Consell, les resolucions
tindran rang de recomanació per als òrgans de govern municipal. I,
en virtut de les seves competències, podrà:
a-

Presentar propostes d'acord o resolucions a l’Alcaldia perquè
decideixi sobre la incorporació a l'ordre del dia de l'òrgan
municipal que correspongui. Els òrgans municipals hauran de
contestar en el termini màxim d'un mes de l'acord que adoptin
sobre les propostes presentades.

b-

Ser consultat a instàncies de l'alcalde, junta de govern,
regidories, comissions informatives i/o del Ple municipal.

c-

Informar amb caràcter preceptiu sobre les convocatòries de
subvencions, participar en l’elaboració i/o modificació de les
Bases Generals i particulars de convocatòries de subvencions i en
les subvencions específiques incloses en el pressupost.

d- Amb caràcter preceptiu, independentment de la convocatòria
d'audiències públiques, informarà prèviament el programa
d'actuació, els pressupostos, les ordenances, els reglaments, els
programes anuals de concessió de subvencions i qualsevol
modificació normativa que afecti el teixí associatiu local, així com
els consells de participació.
e-

Confeccionar una memòria anual d'activitats, que es donarà a
conèixer a través dels mitjans de comunicació

CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
ARTICLE 6. ÒRGANS DE GOVERN
Són òrgans del Consell:
a- La Presidència
b- El Plenari
c- La Comissió de seguiment

ARTICLE 7. COMPOSICIÓ
1- Composició: Formaran part del Consell els següents membres
a-

L'Alcalde i el Regidor de Participació Ciutadana.

b-

Dos representants de cada consell sectorial: entitats
culturals, esportives, veïnals, socials, sindicats, comerciants i
empresaris, etc... Si en el moment de la constitució
existeixen, o més endavant es posen en marxa d’altres
Consells Sectorials, els dos representants de les noves
sectorials seran nomenats per aquests consells.

c-

Els membres del Consell es renovaran al 50% cada dos
anys. A proposta del seu consell sectorial podran ser
reelegits sense límit de temps.

d-

Secretari: el de la Corporació -o funcionari en qui deleguiamb veu, però sense vot.

e-

Tots els partits polítics legalment constituïts i registrats al
registre municipal d’entitats d’Olesa de Montserrat, seran
convocats a les sessions del Consell General, on podran
enviar un representant amb veu, però sense vot.

ARTICLE 8. PRESIDÈNCIA I VICEPRESIDÈNCIES
1-

La Presidència del Consell correspon a l'Alcalde d'Olesa de
Montserrat que podrà delegar-la en el regidor de participació
ciutadana.

2-

El Plenari del Consell elegirà entre els seus membres un vicepresident primer i un vice-president segon. Al menys un dels dos
vice-presidents, serà representant d’una sectorial i, a la vegada,
serà representant d’una entitat registrada al Registre Municipal
d’Entitats.

3-

L’Alcalde o el Regidor de Participació Ciutadana seran els
responsables de facilitar informació als components del consell,
excloent la que per raons de confidencialitat, i sempre d'acord
amb les lleis aplicables, no pugui ser pública. Aquesta informació
haurà d'arribar amb antelació suficient perquè puguin ésser
estudiada abans de les reunions plenàries i comissions de treball
convocades pel consell per tal de tractar sobre temes específics.

ARTICLE 9. FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA
Seran funcions del president/a:
Convocar el Plenari
Garantir el bon funcionament del Consell
Dirigir els debats del Plenari
En cas d'absència del/a president/a i del regidor de participació
ciutadana, la vice-presidència 1a en farà les funcions. I en cas que
est produeixi la absència del president/a, del regidor de participació
ciutadana i el vice-president 1º, farà les funcions la vice-presidència
segona.
ARTICLE10. EL PLENARI
El Plenari es la instància màxima de Consell. Es reunirà a
convocatòria del/a president/a de manera ordinària un mínim d'un
cop cada trimestre i amb un ordre del dia establert, i de manera
extraordinària cada cop que el convoqui el/la president/a.
També es convocarà de forma extraordinària si una quarta part de la
representació de les sectorials ho sol·liciten de manera formal.
Aquesta reunió tindrà lloc, com a màxim, quinze dies després
d'haver-se presentat la sol·licitud de convocatòria.
ARTICLE 11. PROPOSTES DEL PLENARI
El Plenari podrà presentar propostes d'acord o resolucions a l’Alcalde
perquè decideixi sobre la incorporació a l'ordre del dia de l'òrgan
municipal que correspongui.
ARTICLE 12. LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT
El plenari podrà crear Comissions de seguiment per tal de facilitar el
treball sobre temes específics o sobre sectors d'actuació determinats,
i tindran com a finalitat l'emissió d'informes o l'elaboració d'estudis o
treballs, el resultat dels quals s'elevaran als òrgans de govern del
Consell.
Els membres de les comissions de seguiment seran designats per el
Consell d'entre les persones que formen part i d'entre especialistes i
expertes en els diferents temes objecte d'estudi proposats per els
Consell Sectorials o pel mateix Consell General. En cap cas les
comissions tindran menys de cinc ni més de vuit components.

ARTICLE 13. NORMES GENERALS DE FUNCIONAMENT
1-

El Consell Municipal de participació ciutadana es reunirà, com a
mínim un cop cada tres mesos. Les sessions en què es debatin el
pla anual de treball, ordenances fiscals i els pressupostos
municipals seran previs a la convocatòria de la preceptiva
audiència pública.

2-

L'ordre del dia de les sessions del Consell es tancarà deu dies
abans que es reuneixi, a fi que hi puguin incorporar propostes
dels consells sectorials i de qualsevol entitat, grup polític,
associació i olesà/ana que vulgui introduir-les en el debat públic.

3-

Les actes de les sessions del Consell Municipal de Participació
Ciutadana es trametran a totes les entitats i associacions de la
ciutat, se'n publicarà un resum en els mitjans de comunicació
municipals i es lliurarà la informació als altres mitjans de
comunicació d’abast local i comarcal.
4 El sistema de votació dins del Consell sobre les propostes
presentades és el de vot ponderat.
a)
b)
c)

5-

El president, i el regidor de participació ciutadana disposen
d’un vot cada un.
Els representants dels consells sectorials disposen de dos
vots per cada sectorial representada
Les persones que siguin membres del Consell de forma
individual disposen d’un vot.
Els Consells Sectorials, pels casos d’absència justificada
d’algun dels seus representants a una o varies sessions del
Consell, poden nomenar substituts

El Consell Municipal a excepció acord exprés, no necessita
votació en els seus debats. El sistema habitual de treball és la
recerca del consens. Si aquest no es produeix s'ha aixecarà acta
de les diferències de la reunió i es traslladarà a l’òrgan
competent en la matèria tractada.
ARTICLE 14. LES SESIONS PLENARIES

Tindran validesa els acords amb un quòrum del 50% mes un dels
vots representats pels membres del Consell en primera convocatòria,
i amb 1/3 dels vots representats pels membres del Consell en segona
i última, 30 minuts posteriors.
Totes les sessions del Consell són públiques.

ARTICLE 15. PERSONES EXTERNES
El president podrà convidar puntualment persones externes al
Consell per a temes d'interès del consell mateix.
Les seves funcions consisteixen en col·laborar i donar suport tècnic,
administratiu i logístic a la comissió de seguiment i al consell plenari.
DISPOSICIÓNS ADDICIONALS.
PRIMERA. En tot allò no previst per aquest reglament correspon al
president del Consell prendre la decisió que consideri més adient
d'acord amb els criteris generals que inspiren les Normes
reguladores d'aquest Consell, com també les Normes reguladores de
la participació ciutadana, i haurà d'informar al Plenari en la següent
sessió perquè ho ratifiqui i, si s'escau, proposi la corresponent
modificació de la normativa.
SEGONA. Els dubtes que suscitin la interpretació i aplicació d'aquest
Reglament seran resolts per l'alcaldia, previ informe de la Junta de
Portaveus, que serà informada en compareixença per part d’una
comissió del Consell General de Participació, sempre de conformitat
amb el que s'estableix en la vigent legislació local.
TERCERA Les modificacions parcials o totals del present Reglament,
seran proposades pel propi Consell General de Participació i no
tindran efecte fins a la ratificació en sessió plenària de l’Ajuntament.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.
Des de la data d'entrada en vigor del present reglament queden
derogades totes les disposicions compreses en ordenances i
reglaments municipals que s'oposin al que es disposa en el mateix.
Queden igualment sense efecte tots els acords que resultin
incompatibles amb el que es disposi en aquest reglament.
DISPOSICIÓ FINAL.
El present Reglament d'organització i funcionament del Consell
Municipal de Participació Ciutadana, entrarà en vigor als quinze dies
hàbils posteriors al de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de
la província de Barcelona.

