PROPOSTA TRANSACCIONAL DELS GRUPS MUNICIPALS
PSC I CIU

AJUNTAMENT
DE
SANT ESTEVE SESROVIRES

REGLAMENT DEL CONSELL CONSULTIU MUNICIPAL

I.DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1r.-A l’empara d’allò que disposa l’article 20.1.c) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, el present Reglament té per objecte establir com a òrgan
complementari de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires el
Consell Consultiu Municipal, i regular el règim organitzatiu i
de funcionament del d’aquest.
Article 2n.- 1.El Consell Consultiu Municipal és un òrgan
complementari de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires.
2.Exercirà
la
independència.

funció

consultiva

amb

objectivitat

3.Serà la seu del Consell Consultiu Municipal la
Consistorial de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

i
Casa

Article 3r.- 1.En l’exercici de la funció consultiva, el Consell
Consultiu valorarà els aspectes d’oportunitat i de conveniència,
així com el compliment per part de l’administració municipal
dels
principis
constitucionals
de
legalitat,
eficàcia
i
economia, en el compliment dels seus fins.
2.La consulta al Consell serà preceptiva quan aquest o d’altres
reglaments i/o ordenances així ho estableixin, i facultativa en
els altres casos.
3.Els dictamens del Consell Consultiu no seran vinculants, a
menys que una disposició de caràcter general disposi el
contrari.
4.Els acords dels òrgans executius de l’Ajuntament de Sant
Esteve Sesrovires, referits a assumptes informats pel Consell,
expressaran si s’adopten de conformitat amb el dictamen o
s’aparten d’ell. En els afers en què hagi d’entendre el Ple
Municipal, el dictamen del Consell serà llegit públicament,
abans de prendre’s l’acord que correspongui.
II.COMPOSICIÓ.
Article 4t.- 1.El Consell Consultiu actua en Ple.
2.Integren el Consell Consultiu en Ple:

a) El President.
b) Els vocals.
c) El Secretari

Article 5è.- 1.El Consell Consultiu Municipal serà presidit pel
seu President que serà un membre vocal elegit entre ells en la
1ª sessió constitutiva.
Article 6è.- 1.Els vocals, en nombre d’onze, seran nomenats per
acord plenari, per un període de sis anys, renovant-se el
Consell per meitats cada tres anys, entre persones empadronades
en el terme municipal de Sant Esteve Sesrovires que estiguin
inscrites en alguna de les categories, i en el nombre que
s’indica a continuació:
a) 1 empresari (propietari, gerent, administrador, directiu).
b) 1 petit comerciant.
c) 1 professional liberal, que desenvolupi la seva activitat pel
seu compte.
d) 1 titulat superior que treballi per compte d’altri.
e) 1 agricultor.
f) 1 persona no asalariada que es dediqui a les tasques de la
llar.
g) 1 estudiant universitari.
h) 1 jove entre 16 i 25 anys.
i) 1 major de 65 anys.
j) 2 empleats per compte d’altri, que no siguin titulats
superiors, d’entre 25 i 65 anys.
2.Per a l’elecció dels vocals es procedirà de la següent manera:
a)

El Ple Municipal, mitjançant acord plenari procedirà a
formular
pública
convocatòria,
mitjançant
col.locació
d’anunci al tauler d’edictes de la Corporació, als llocs
habituals de publicitat i inserirà anuncis a la premsa
local, a fi i efecte de què puguin proposar-se candidats, en
el termini de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà al
de la col.locació de l’anunci en el tauler d’edictes.

b)

Podran ser candidats/es les persones físiques empadronades
al terme municipal de Sant Esteve Sesrovires, amb un mínim
d’1 any d’inscripció al Padró Municipal d’Habitants.

c)

Les propostes s’ajustaran al model i contindran les dades
personals dels candidats que s’estableixin a l’acord de
convocatòria i, en tot cas, aquells que permetin l’adequada
identificació de la personalitat dels candidats.

d)

Proposades, en la forma assenyalada, les candidatures a
membre del Consell Consultiu Municipal, seran examinades pel

Ple de la Corporació, el qual designarà d’entre els
candidats que tinguin els requisits establerts en aquest
reglament, aquells que hauran de constituir el Consell.

e)

Reunit el Consistori en Ple Corporatiu, expressament, per a
la designació dels membres del Consell Consultiu, en el
termini màxim de dos mesos des de la finalització de la
presentació de candidats, si hagués unanimitat en la
designació de tots i cadascun dels membres de dit Consell
Consultiu, es procedirà, sense més, a la votació i
designació de vocals.

De no existir tal unanimitat, es procedirà a votar els diferents
candidats, relacionats per ordre alfabètic. Éssent elegits
vocals membres del Consell Consultiu, aquells candidats que
obtinguin, com a mínim, el 2/3 de vots del nombre de Regidors
presents, que en tot cas representin la majoria absoluta dels
membres corporatius.
Seran proclamats electes aquells candidats que obtinguin major
nombre de vots fins a completar el nombre de vocals que han de
formar part del Consell Consultiu.
L’elecció, entre ells, del President es ratificarà també pel Ple
Corporatiu.
f)

Abans dels quatre mesos previs a la data d’expiració dels
nomenaments, el Consell sol.licitarà del Ple Municipal la
convocatòria necessària per a la designació de nous vocals,
o bé la farà d’ofici el propi Ajuntament.

g)

Els vocals continuaran en l’exercici de llurs funcions fins
que hagin pres possessió qui haguessin de succeir-los.

3.En la primera sessió ordinària que se celebri pel Consell
Consultiu en Ple, després de la seva constitució, es procedirà a
la determinació del nombre ordinal de cada membre del Consell,
als efectes de la renovació de càrrecs i règim de sessions
ordinàries.
4.Els vocals, durant el període del seu mandat, solament podran
cessar en el càrrec per renúncia expressa o per causa de
delicte, incapacitat permanent o incompliment de llur funció i/o
per conducta reiterada d’obstrucció en el càrrec, apreciada en
acord plenari de l’Ajuntament, prèvia audiència de l’interessat
i informe favorable del Consell Consultiu en Ple. El Ple
Corporatiu podrà suspendre les funcions de dit vocal fins que
rebi l’informe del Consell Consultiu.

L’obtenció de l’acta de regidor de l’Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires, comportarà la pèrdua automàtica de la condició de
membre del Consell Consultiu.

5.Les vacants que es produeixin del Consell no seran cobertes
fins la renovació establerta per aquest Reglament. En tot cas,
només si les vacants fossin superiors a la meitat més un dels
membres del Consell, s’haurà, llavors sí, d’avançar la renovació
de membres que primer correspongués en data.
Article 7è.- 1.El càrrec de secretari l’exercirà el funcionari
amb habilitació de caràcter nacional que ocupi el lloc de
treball de secretari de l’Ajuntament, o qui legalment el
substitueixi. En cas de vacant, el Ple municipal designarà,
lliurament, d’entre els funcionaris de carrera de l’Ajuntament,
qui hagi d’ocupar el càrrec de secretari del Consell.
2.El secretari assistirà, sense vot,a les sessions del Ple.
III.FUNCIONAMENT.
Article 8è.- 1.Les deliberacions i acords del Consell Consultiu
requereixen la presència del President o de qui actua en nom
d’ell, de la meitat més un, almenys, dels vocals que el formin i
la del secretari o qui el substitueixi.
El president del Consell Consultiu moderarà la sessió i podrà
exposar la seva opinió o criteri, és a dir, tindrà veu però no
tindrà pas vot.
2.El president i els vocals tenen l’obligació d’inhibir-se del
coneixement dels assumptes en què tinguessin un interès directe,
o que interessessin a empreses en la direcció de la qual, en
l’assessorament o administració hi participin o hagueren
participat ells mateixos o persones de la seva familia, dintre
del segon grau civil per consanguinitat.
3.Els acords es prendran per majoria de vots dels assistents. Si
de la votació resultés empat, excepcionalment, dirimirà la
votació el vot de qualitat del president del Consell Consultiu.
4.Els membres que discrepin del dictamen o de l’acord majoritari
podran formular vot particular per escrit, el qual s’acompanyarà
al dictamen o resolució adoptada.
Article 9è.- 1.Poden ser escoltats davant el Consell les
persones directament interessades en els afers sotmesos a
consulta. El president, però només podrà acordar l’audiència a
instància d’ofici o a sol.licitud de l’Ajuntament.

2.Poden ser invitats a informar
de paraula, els organismes o
solvència tècnica o jurídica
consulta i/o en funció del seu

davant el Consell, per escrit o
persones que tingueren notòria
en les qüestions sotmeses a
càrrec municipal.

3.Els dictamens s’emetran en el termini de vint dies laborables,
llevat d’aquells expedients en què es faci constar la urgència,
en aquest cas el dictamen serà emès en el termini de deu dies
també feiners.
4.El president del Consell, per iniciativa pròpia o de
l’Ajuntament, podrà reclamar de l’òrgan municipal, organisme
autònom o empresa pública consultant, l’ampliació de la
documentació aportada.
5.El president convocarà les sessions del Consell, abans de 48
hores de llur celebració. Així mateix la meitat dels membres del
Consell podran sol.licitar també la convocatòria al president,
fent-li constar expressament el tema a debatre que sigui
reglamentariament
competència
del
Consell.
El
president
tramitarà la convocatòria en un termini no superior a 15 dies.
La sol.licitud per part de qualsevol òrgan municipal de informe
al Consell Consultiu obligarà al President a convocar amb un
màxim de 15 dies i, en el seu defecte, hauria de fer-ho
l’Ajuntament per acord de Ple.
L’Ajuntament haurà de proveir el Consell Consultiu dels mitjans
tècnics i administratius que siguin necessaris per al bon
compliment de les seves competències previstes en el present
reglament.
IV.COMPETÈNCIA.
Article 10è.- 1.El Consell Consultiu emetrà dictamen en tots els
assumptes que sotmetin a la seva consulta l’Alcalde, el Ple i la
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires, a
través del seu president.
Article 11è.- El Consell Consultiu haurà de ser consultat
necessàriament abans de les aprovacions oficials per l’òrgan
municipal que correspongui en els següents assumptes:
a) Projecte de Pressupost anual de l’Ajuntament, així com dels
seus Organismes Autònoms i empreses municipals.

b) Projectes de Plans Urbanístics d’especial interés i, en tot
cas, les revisions del Pla General d’Ordenació Municipal
(PGOM).

c) Projecte de creació d’Organismes Autònoms i d’Empreses
municipals.
d) Projectes de constitució de Mancomunitats Intermunicipals,
així com els supòsits de modificació i d’extinció d’aquestes.
e) Qüestions relatives a la modificació del terme municipal,
agrupació, segregació.
f) Separació de vocals membres.
Article 12è.- 1.El president del Consell convoca l’ordre del dia
fent constar el tema que li ha estat sol.licitat informe. El
secretari redactarà l’acta puntual del desenvolupament de les
sessions i d’allò que s’acordi.
Article 13è.- El President mantindrà el seu càrrec durant els
sis anys, des de l’inici del Consell Consultiu.
Article 14è.- En el cas de que el President no poguès assistir a
la sessió del Consell Consultiu, els vocals membres podran
nomenar, d’entre ells, per majoria absoluta, un President
substitut per a la dita sessió.
Disposició Addicional.- En allò que no regula el present
reglament, serà d’aplicació el que disposa la legislació vigent
en matèria de règim local i, especialment, el que estableix el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre.
Disposició Transitòria.- No obstant l’establert en l’art. 6è.
del present reglament, els primers vocals designats, després de
la seva aprovació, estendran el seu mandat, sense renovació de
cap tipus, durant tres anys, moment en què es procedirà a
renovar la meitat dels càrrecs de vocal –segons el nombre
ordinal que correspongui-; l’altra meitat restant estendrà el
seu mandat tres anys més, a partir del qual s’aniran renovant el
50%, en períodes trianuals.
Disposició Final.- De conformitat amb l’article 66 apartat 1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el present
reglament municipal entrarà en vigència des del moment en que es
publiqui el seu text íntegre al BOP de Barcelona
i hagi
transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article
65.2 de la Llei 7/1985,de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del

Règim Local i
continuarà vigent fins que s’acordi la seva
modificació o derogació.
Sant Esteve Sesrovires, Abril 2001

