PROPOSTA D’ACORD APROVACIÓ CONSELL DE NUCLIS D’ARGENÇOLA
Vist que es voluntat de l’Ajuntament d’Argençola la creació d’un consell de nuclis, amb
l’objectiu de fomentar la participació dels ciutadans, millorar la gestió municipal fomentant
la descentralització i a la vegada la participació ciutadana en relació a la pressa de
decisions que afectin als nuclis de:
•
•
•
•
•

Argençola, Cal Tender, Rocamora i Masies
Clariana, Plans de Ferra i masies
Contrast i masies
Carbasi i masies
Porquerisses, Sta. Maria del Camí , La Quinta Forca i masies.

Vist que l’Ajuntament d’Argençola té atorgada subvenció del Catàleg 2021 – Pla de
concertació xarxa governs locals locals 2020/2023.
Vist l’informe emes per la secretaria en data 10 de gener de 2022.
D’acord amb l’establert a l’art 29.1 de l’Estatut de Catalunya, l’art. 82 del Text Refós del
Reglament Orgànic Municipal i l’article 129 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
D’acord amb les competències que tinc atorgades per la Llei 771985 de 2 d’abril
reguladora de les Bases de Regim Local.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Reglament per la creació del consell de nuclis , el text
del qual es transcriu literalment:
CONSELL DE NUCLIS D’ARGENÇOLA
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN

PREÀMBUL
L’Estatut de Catalunya en el seu article 29.1 diu: “Els ciutadans de Catalunya
tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de
Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i
en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis.”
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El Text Refós del Reglament Orgànic Municipal, Títol I, Capítol III, secció 2ª, en
l’article 82 disposa que: “1. L’Ajuntament podrà crear consells de participació
per fomentar la participació dels ciutadans. Els consells agruparan persones o
entitats especialitzades en el sector d’activitat municipal a la que correspongui
cada consell. 2. L’objecte dels consells de participació és el d’estimular i
canalitzar la participació dels ciutadans i de les seves associacions en la gestió
dels afers municipals. 3. Les facultats dels consells de participació es limitaran
en termes generals, al debat i informació dels assumptes que li siguin sotmesos
per l’Ajuntament, i l’elevació de propostes relatives als afers que constitueixen
el seu àmbit d’actuació. 4. L’atribució per a la creació, modificació o extinció
dels consells de participació correspondrà a l’Alcalde, que informarà al Ple.”

CAPÍTOL I. DEFINICIÓ

Article 1.El Consell de Nuclis és l’òrgan de participació i consulta municipal dels temes
globals i d’especial transcendència per al municipi i els seus nuclis de població.
Com a òrgan de participació té caràcter consultiu, d’informe preceptiu i de
formulació de propostes i suggeriments.
Els Nuclis que actualment tindran entitat com a tal i seran considerats en el
present reglament, són els següents:
. Argençola, Cal tender, Rocamora i masies
. Clariana, Plans de Ferran i masies
. Contrast i masies
. Carbasí i masies
. Porquerisses, Santa Maria del Camí, la Quinta Forca i masies

En el cas que l’Ajuntament ho consideri necessari per raó de creixement futur
del municipi, es podran tenir en compte nous nuclis de població dins del
consell.
La creació de nous nuclis i qualsevol modificació respecte al seu àmbit
territorial, correspondrà a l’Alcalde, que n’informarà al Ple.
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Article 2.- Objectius
•

Estimular i canalitzar la participació.

•

Implicar els diferents agents present al municipi en els afers col·lectius.

•

Assistir els poder públics.

CAPÍTOL II: FUNCIONS I ATRIBUCIONS
Article 3.Les resolucions del Consell de Nuclis tindran caràcter de recomanació al Ple i
hauran de rebre resposta per part d’aquest, del Govern o de l’òrgan municipal
competent.
Article 4.- Funcions
El Consell de Nuclis exerceix les funcions de:
a) Debatre sobre les propostes del govern.
b) Fer propostes per tal que siguin debatudes pel Govern i el Ple.
c) Debatre sobre la planificació estratègica del municipi a curt i a mitjà
termini.
d) Debatre sobre els grans projectes que s’hagin de dur a terme a
Argençola.
e) Emetre informes, propostes i suggeriments a proposta de l’Ajuntament o
del mateix Consell.
f) Altres que li siguin assignades pel Ple Municipal.

Article 5.- No en són funcions:
•

Tractar a fons temes d’altres consells.

•

Temes d’interès personal o aspectes molt puntuals.

CAPÍTOL III: COMPOSICIÓ
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L’edat mínima per ser membre del Consell de Nuclis és de 16 anys.
Article 7.Els i les membres del Consell de Nuclis seran nomenats per l’alcalde o
alcaldessa a proposta de cada nucli i es donaran compte al Ple.

Article 8.La renovació dels càrrecs es farà al principi de cada mandat municipal.
Després de les eleccions, els membres no pertanyents a la Corporació
Municipal seguiran exercint fins als nous nomenaments o durant un màxim de 6
mesos.
Per tal de potenciar la rotació dels membres del Consell, es treballarà amb
cada nucli per tal que canviï el representant designat cada renovació de
legislatura.

Article 9.Els nomenaments dels membres del Consell són de caràcter personal i, per
tant, l’assistència no es podrà delegar.

Article 10.S’establiran els mecanisme necessaris per a facilitar la comunicació entre la
ciutadania i els representants de cada nucli del Consell de Nuclis. Qualsevol
personal podrà dirigir-se a un/s membres/s del Consell o al Plenari en el seu
conjunt mitjançant un escrit (correu electrònic, bústia de suggeriments o
lliurament a l’Oficina d’Atenció Ciutadana,...). Les demanes que arribin de la
ciutadania s’hauran de llegir en el proper Plenari del Consell.
També s’establirà una reunió anual de cada nucli per tal de que el
representant escollit pugui donar compte dels continguts treballats en el
Consell de Nuclis i alhora rebre noves demandes per part dels veïnat del seu
nucli.

Article 11.- Composició
El Consell de Nuclis d’Argençola estarà compost per:
I.

L’alcalde o alcaldessa d’Argençola, que ostentarà la Presidència.
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II. El regidor o regidora de Participació Ciutadana, que ostentarà la
Vicepresidència Primera.
III. Una persona representant de cada nucli d’Argençola, escollida pels
seus veïns.
IV. El secretari o secretària municipal o persona en qui delegui, amb veu
però sense vot.
Article 12.- Elecció dels representants de consell
Les persones membres del Consell de Nuclis que ho són en representació del
seu nucli de població, s’escolliran en el si de cada nucli de població durant la
primera reunió anual de cada mandat o canvi de legislatura.
En cas de més de dues candidatures, es farà una votació, en la qual podran
participar tots els veïns i veïnes del nucli en qüestió empadronats i majors de 16
anys.

Article 13.- Drets dels i les membres
Els i les membres del Consell de Nuclis tenen els següents drets:
•

Sol·licitar la inclusió dels assumptes que considerin pertinents en l’ordre
del dia de les sessions del Consell de Nuclis.

•

Assistir a les reunions, participar en els debats, formular precs i preguntes i
exercir el dret a vot.

•

Rebre informació i formació adequada per a complir adequadament
les funcions que tenen assignades.

•

Sol·licitar que es convoquin convidats o convidades que es creguin
convenients.

•

Proposar la creació de Comissions de Treball específiques.

La condició de membres del Consell de Nuclis és voluntària i desinteressada,
sense retribució econòmica.

Article 14.- Deures i compromisos dels i les membres
Tots els i les membres del Consell de Nuclis tenen els següents deures:
•

Assistir a les sessions plenàries i a les comissions de les quals formin part, i
participar en els seus treballs i deliberacions.
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•

Adequar la seva conducta al present reglament i a les directrius i
instruccions que dicti el mateix Consell.

•

Preservar la confidencialitat necessària quan la naturalesa dels
assumptes tractats així ho requereixi.

•

Abstenir-se quan els assumptes que es tractin afectin directament els
seus interessos particulars.

Article 15.A les sessions plenàries es podran convidar, sense dret a vot:
•

Ciutadans o ciutadanes o entitats directament afectades per
l’assumpte a tractar.

•

Persones expertes en el tema a debatre.

•

Tècnics i tècniques municipals o comarcals que es considerin
convenients.

La convocatòria dels convidats o convidades les farà la Presidència per
encàrrec dels membres del Consell.

Capítol IV: ORGANITZACIÓ

Article 16.- Òrgans del Consell
El Consell de Nuclis està format pels següents òrgans col·legiats i òrgans
unipersonals.
Són òrgans col·legiats:
•

El Plenari

•

Les trobades de cada nucli

Són òrgans unipersonals:
•

La Presidència

•

La Vicepresidència Primera

•

La Vicepresidència Segona
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Article 17.- El Plenari
El Plenari del Consell de Nuclis és l’òrgan de màxima representació del Consell i
el conformen les persones relacionades en l’article 11.
Com a òrgan de màxima representació, haurà d’exercir les funcions
establertes en l’article del present reglament.
Altres funcions:
•

Formular propostes i suggeriments a l’Ajuntament sobre els assumptes
que són propis del Consell i respecte al funcionament del serveis i
organismes públics.

•

Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o
intervenció que afecti el camp d’actuació del Consell.

•

Escollir la Vicepresidència Segona.

•

Aprovar la creació, objectius, composició, durada i normes de
funcionament de les comissions de treball.

Article 18. Les trobades de cada nucli
Cada nucli amb una persona representant al Consell de Nuclis té el dret de
realitzar trobades periòdiques amb els ciutadans del seu nucli per debatre
temes, fer propostes i suggeriments que aquest representant ha de traslladar
després al Consell.
És obligatòria fer una trobada a l’any.
Cada representant de nucli establirà la convocatòria i ordre del dia de la
trobada del seu nucli i informarà i convocarà prèviament a la Presidència del
Consell de Nuclis.

Article 19. La Presidència
La Presidència del Consell de Nuclis correspon a l’alcalde o alcaldessa
d’Argençola.
Les funcions del president o presidenta són:
•

Convocar les sessions plenàries del Consell.

•

Presidir i moderar els debats del Plenari, i per tant, garantir el bon
funcionament d’aquest òrgan.
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•

Vetllar pel compliment dels acords del Consell.

•

Trametre als òrgans de gestió i al govern municipal els informes i les
recomanacions del Consell.

•

Convocar els convidats o convidades que hagi acordat el Plenari.

•

Ostentar la representació del Consell de Nuclis.

•

Altres atribucions que li atorgui el Plenari del Consell.

Article 20.- La Vicepresidència Primera
Correspon al regidor o regidora de Participació Ciutadana la Vicepresidència
Primera del Consell de Nuclis d’ArgençolaLes seves funcions seran:
•

Substituir la Presidència en cas d’absència, vacant o malaltia.

•

Col·laborar amb la Presidència en l’exercici de les seves atribucions.

•

Aquelles que expressament li delegui la Presidència o el Plenari del
Consell.

Article 21.- La Vicepresidència Segona
La Vicepresidència Segona serà escollida pel Plenari entre els membres del
Consell que no pertanyi a la Corporació Municipal.
Les seves funcions seran:
•

Substituir la Vicepresidència Primera en cas d’absència, vacant o
malaltia.

•

Col·laborar amb la Presidència en l’exercici de les seves atribucions.

•

Aquelles que expressament li delegui la Presidència o el Plenari del
Consell.

CAPÍTOL V: FUNCIONAMENT

Article 22.- Periodicitat de les sessions
El Consell de Nuclis d’Argençola es reunirà com a mínim 2 cops l’any.
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Així mateix, es podrà reunir de manera extraordinària en qualsevol dels
següents supòsits:
•

A proposta de la Presidència

•

A proposta d’un representant de nucli sobre un tema d’urgència del seu
nucli a tractar.

En aquest darrer cas, la sol·licitud s’ha de fer mitjançant escrit signat
personalment per al representant del Consell que la subscrigui, on constin els
motius que justifiquin la convocatòria i el tema a tractar, dirigit a la presidència
del Consell i registrat en el registre d’entrada municipal. EN aquest cas, la
Presidència, haurà de convocar la sessió plenària i s’haurà de realitzar en un
termini no superior a 1 mes de la data de presentació de l’escrit.

Article 23.- Convocatòries de les sessions
Les convocatòries de les sessions ordinàries s’hauran de fer amb una antelació
de 15 dies i hauran d’anar acompanyades de l’acta de la sessió anterior, la
proposta de l’ordre del dia i al documentació informativa necessària per al
debat dels punts que es tractaran, o bé informar dels espais virtuals i físics on
trobar aquesta informació.
En cas de sessions extraordinàries, l’antelació mínima de convocatòria serà de
7 dies.
La convocatòries es farà per a través de l’aplicació EBANDO a les persones
membres, excepte si aquestes manifesten la voluntat de ser convocades
d’una altra manera.

Article 24.- Quòrums
Per a la vàlida constitució del Plenari es requereix la presència de la
Presidència o persona que la substitueixi i del secretari o secretària o persona
en qui delegui.
El quòrum d’assistència per poder iniciar la sessió serà de la meitat més un dels
seus membres.

Article 25.- Secretaria i actes de les sessions
El secretari o secretària municipal o persona en qui delegui serà la responsable
de prendre acta, que s’aprovarà a la següent sessió. També serà la persona
responsable de la redacció dels informes, dictàmens i resta de documentació.
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Les actes hauran de recollir les opinions emeses, el resultat del debat u, si
s’escau, el resultat de la votació.
Les actes de les sessions del Consell seran públiques i es penjaran al web
municipal juntament amb les ordres del dia.

Article 26.- Votació
Pel caràcter participatiu del Consell de la Vila, la Presidència promourà el
debat i el diàleg per tal d’arribar a posicions consensuades. No obstant això,
en cas de desacords, les decisions es prendran per majoria simple de les
persones assistents.
Les votacions es daran a mà alçada, llevat que una quarta part dels assistents
sol·liciti una votació nominal o secreta.
Els vots són personals i intransferibles.

Article 27.- Mitjans
L’Ajuntament posarà a disposició els mitjans i recursos necessaris per al
correctes funcionament i desenvolupament de les funcions del Consell de
Nuclis d’Argençola.

Disposició final
Aquest reglament entrarà en funcionament en el termini de 15 dies hàbils a
partir de la seva publicació completa al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o modificació.

SEGON.- Exposa al públic per un termini de trenta dies hàbils, inserint anunci al
BOPB, a la pàgina web www.argencola.cat, a l’e-tauler i al taulell. Durant aquest
període podrà ser examinat i presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions
que es considerin convenients. En el cas que no es presentin reclamacions durant el
període d’exposició pública, el present acord s’elevarà a definitiu sense necessitat de
cap altre acord.
TERCER.- L’aprovació definitiva del reglament es publicarà a la web municipal i a l’etauler i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona on s’haurà de publicar
íntegrament el text del reglament, i entrarà en vigor transcorregut el termini de quinze
dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei reguladora de les bases de Règim Local.
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