Dimecres, 30 de juliol de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Mollet del Vallès
ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament de Mollet del Vallès, en sessió celebrada el dia 26 de maig de 2014, va aprovar la proposta
d'acord de crear i aprovar inicialment els reglaments dels consells municipals. L'acord es va sotmetre a informació
pública durant el termini de trenta dies. Durant el termini esmentat, no s'han produït reclamacions ni al·legacions, per la
qual cosa l'acord es té per aprovat definitivament.
Es procedeix ara a publicar el text íntegre dels reglaments esmentats en el Butlletí Oficial de la Província:
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL D'OCUPACIÓ I ACTIVITAT ECONÒMICA DE MOLLET DEL VALLÈS.
Article 1. Objectius.
El Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica té per objectiu promoure i fer possible la participació dels
ciutadans i dels agents, mitjançant el debat i l'assistència a l'Ajuntament pel que fa a l'ocupació, la formació ocupacional
i l'activitat econòmica productiva en els espais industrials i en els comerços de la ciutat.
El Consell és un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana, mitjançant el debat per assessorar a
l'Ajuntament, en tot allò que es refereix a temàtiques, activitats i programes municipals vinculats a l'ocupació i activitat
econòmica.
El Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica té caràcter consultiu en totes les qüestions referents a les seves
competències.
Article 2. Funcions.
El Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica pot:
a) Formular propostes i plans d'actuació adreçats als diversos àmbits, sectors i segments d'edat on es cregui necessària
la intervenció municipal i en aquelles matèries que siguin competència del Consell, per mitjà del treball per projectes i
amb períodes delimitats de temps.
b) Proposar mecanismes de coordinació i seguiment amb l'Ajuntament pel que fa als programes i serveis que afectin els
agents dels àmbits del Consell.
c) Fer propostes o emetre informes per iniciativa pròpia, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'efectivitat dels
serveis que ofereix l'Ajuntament.

e) Fomentar l'enfortiment de la vida associativa en els àmbits de competència del Consell, i consolidar la relació entre
l'Ajuntament de Mollet del Vallès i els agents de l'àmbit de l'ocupació, la formació ocupacional i l'activitat econòmica
productiva.
Article 3. Composició.
3.1. En el Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica hi poden ser representades, entre d'altres, les institucions,
associacions i entitats que treballen en els diversos àmbits de competència del Consell.
3.2. Formen el Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica com a vocals, els següents membres, que seran
nomenats per al càrrec mitjançant decret d'Alcaldia:
1. Presidència: L'alcalde, que podrà delegar les seves funcions en la Vicepresidència.
2. Vicepresidència: regidor o regidora en qui delegui la Presidència.

1

CVE-Núm. de registre: 022014019620

d) Participar en l'avaluació d'aquells programes i plans d'actuació en els quals el Consell Municipal hi hagi pres part.
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3. Regidors i regidores designats per l'Alcaldia, com a responsables dels àmbits de comerç, emprenedoria, formació
ocupacional, indústria, promoció econòmica de la ciutat, participació ciutadana i planificació estratègica.
4. Persona designada per Alcaldia per a la coordinació i direcció tècnica del Pla estratègic de ciutat.
5. Un representant de cadascú dels grups municipals.
6. Un representant de cadascú dels dos sindicats majoritaris.
7. Un representant de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès.
8. Un representant de l'Antena Local de la Cambra de Comerç de Barcelona.
9. Un representant de cadascun dels centres d'ensenyament amb cicles formatius.
10. Un representant de l'associació molletana d'emprenedors.
11. Representants d'associacions i institucions dels àmbits de competència del Consell, fins a un màxim de cinc i de
forma ponderada, d'acord amb la composició dels capítols del Registre municipal d'entitats.
12. Un màxim de cinc persones de la ciutat amb una visió i coneixements amplis dels objectius d'aquest Consell.
13. La Secretaria del Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica l'exercirà una persona funcionària de
l'Ajuntament, designada per l'Alcaldia.
14. Els vocals permanents cessaran en el seu càrrec en els supòsits següents:
a. Els membres de la corporació quan cessin el càrrec, quan deixin d'exercir la delegació que els habilitava o a proposta
del grup municipal que els hagi proposat.
b. A proposta de l'associació, la institució o l'entitat que els hagi proposat.
c. Per renúncia del mateix vocal.
d. Per decret d'Alcaldia en el cas dels vocals que ho siguin a títol individual.
Article 4. Constitució.
El Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica es considerarà constituït de manera ordinària en la primera sessió
que se celebri després de cada elecció municipal, sempre que hi siguin presents la meitat del nombre reglamentari dels
membres més un.
Article 5. Funcionament.
5.1 Les sessions del Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica podran ser ordinàries o de projectes:

2. Aquestes sessions ordinàries es convocaran a iniciativa de la presidència o perquè així ho sol·licitin un terç dels seus
membres de dret i tindran l'objectiu de:
1. Proposar projectes de treball a partir de les aportacions del Consell de Ciutat o dels membres del Consell.
2. Proposar el perfil de persones, institucions i agents que poden participar-hi com a experts del projecte.
3. Establir la temporalitat de cada projecte de treball.
3. Les sessions ordinàries del Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica es consideraran vàlidament
constituïdes en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat més un dels seus membres. En segona
convocatòria caldrà l'assistència d'un terç dels seus membres per ser vàlides.
5.2 Les sessions dels projectes tindran lloc en el període que determini el Consell Municipal d'Ocupació i Activitat
Econòmica. I es faran per treballar els objectius acordats pels membres del Consell. En aquestes sessions es podrà
comptar amb la col·laboració de persones, agents socials, institucions i entitats que per la seva expertesa es consideri
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1. Les sessions ordinàries tenen lloc un mínim d'una vegada a l'any i només hi poden participar els membres del
Consell.
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necessària i convenient la seva participació; i un màxim de quatre ciutadans o ciutadanes que formin part de l'àmbit de
serveis a les persones del Registre municipal de ciutadania participativa.
Article 6. Règim d'adopció d'acords.
El Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica prendrà els seus acords per consens, sempre que sigui possible,
o per majoria simple.
La funció de la Presidència vetllar per l'assoliment d'aquest consens en el supòsit de posicions divergents entre els
membres del Consell. Aquests acords es formalitzaran en un informe, el qual s'elevarà al Consell de Ciutat i al Govern
de la Ciutat.
Disposició derogatòria.
El Consell Municipal de Comerç finalitza la seva activitat com a consell; i el seu treball participatiu i d'assessorament és
absorbit per aquest Consell Municipal d'Ocupació i Activitat Econòmica. El conjunt d'entitats de cada àmbit municipal es
reuniran com a taula d'entitats amb el regidor o regidora de l'àmbit corresponent, almenys una vegada a l'any, per tractar
temes propis de cada àmbit.
Disposició final.
Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL CÍVIC I SOCIAL DE MOLLET DEL VALLÈS.
Article 1. Objectius.
El Consell Municipal Cívic i Social té per objectiu promoure i fer possible la participació dels ciutadans i ciutadanes
especialment implicats en assumptes de la ciutat relacionats amb els àmbits dels serveis a les persones i, especialment,
en tot allò que fa referència al civisme, a l'educació i l'acció social en sentit ampli, a més de reforçar i potenciar el
sentiment de pertinença de la ciutadania a Mollet del Vallès.
El Consell és un espai de trobada, de reflexió i de participació ciutadana i desplegarà la seva acció, mitjançant el debat
per assessorar a l'Ajuntament, en tot allò que es refereix a temàtiques, activitats i programes municipals vinculats als
serveis a les persones.
El Consell Municipal Cívic i Social té caràcter consultiu i participatiu en totes les qüestions referents a les seves
competències.
Article 2. Funcions.
El Consell Municipal Cívic i Social pot:

b) Proposar mecanismes de coordinació i seguiment amb l'Ajuntament pel que fa als programes i serveis que afectin les
associacions dels àmbits del Consell.
c) Fer propostes o emetre informes per iniciativa pròpia que tinguin l'objectiu de millorar l'eficàcia, l'eficiència i l'efectivitat
dels serveis a les persones que ofereix l'Ajuntament.
d) Participar en l'avaluació d'aquells programes i plans d'actuació en els quals el Consell Municipal hagi pres part.
e) Fomentar l'enfortiment de la vida associativa en els àmbits de competència del Consell, i consolidar la relació entre
l'Ajuntament de Mollet del Vallès i les associacions.
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a) Formular propostes i plans d'actuació adreçats als diversos àmbits, sectors i segments d'edat on es cregui necessària
la intervenció municipal, i en aquelles matèries que siguin competència del Consell, per mitjà del treball per projectes i
amb períodes delimitats de temps.
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Article 3. Composició.
3.1. En el Consell Municipal Cívic i Social poden ser representades, entre altres, les institucions, associacions i entitats
que treballin en els diversos àmbits de competència del Consell.
3.3. Formaran el Consell Municipal Cívic i Social els membres següents, que es nomenaran per al càrrec mitjançant
decret d'Alcaldia:
3.3.1. Com a vocals:
1. Presidència: L'Alcaldia, que podrà delegar les seves funcions en la Vicepresidència.
2. Vicepresidència: regidor o regidora en qui delegui la Presidència.
3. Vocals: els regidors i les regidores designats per l'Alcaldia, com a responsables dels àmbits de Cultura, Gent Gran,
Joventut, Esports, Serveis Socials, Salut Pública, Solidaritat i Cooperació, Polítiques d'Igualtat, Participació Ciutadana i
Planificació Estratègica.
4. La persona designada per Alcaldia per a la coordinació i direcció tècnica del Pla Estratègic de la Ciutat.
5. Un/a representant de cadascun dels grups municipals.
6. Representants d'associacions dels àmbits de competència del Consell, fins a un màxim de vint i de forma ponderada,
d'acord amb la composició dels capítols del Registre municipal d'entitats.
7. També podran formar part d'aquest Consell un màxim de cinc persones de la ciutat amb coneixements amplis dels
objectius d'aquest Consell.
8. La Secretaria del Consell Municipal Cívic i Social és a càrrec d'una persona funcionària de l'Ajuntament, designada
per l'Alcaldia.
9. Els vocals permanents cessaran en el seu càrrec en els supòsits següents:
a. Els membres de la corporació quan cessin el càrrec, quan deixin d'exercir la delegació que els habilitava o a proposta
del grup municipal que els hagi proposat.
b. A proposta de l'associació, la institució o l'entitat que els hagi proposat.
c. Per renúncia del mateix vocal.
d. Per decret d'Alcaldia en el cas dels vocals que ho siguin a títol individual.
Article 4. Constitució.

Article 5. Funcionament.
5.1 Les sessions del Consell Municipal Cívic i Social poden ser ordinàries o de projectes:
1. Les sessions ordinàries tindran lloc un mínim d'una vegada a l'any i només podran participar-hi els membres del
Consell.
2. Aquestes sessions ordinàries les pot convocar la Presidència o si ho sol·liciten un terç dels seus membres de dret i
tindran l'objectiu de:
1. Proposar projectes de treball a partir de les aportacions del Consell de Ciutat dels membres del Consell.
2. Proposar el perfil de persones, institucions i agents que poden participar-hi com a experts del projecte.
3. Establir la temporalitat de cada projecte de treball.
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El Consell Municipal Cívic i Social es considerarà constituït de manera ordinària en la primera sessió que se celebri
després de cada elecció municipal, sempre que hi siguin presents la meitat del nombre reglamentari dels seus membres
més un.
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3. Les sessions ordinàries del Consell Municipal Cívic i Social es consideraran vàlidament constituïdes en primera
convocatòria quan hi siguin presents la meitat dels seus membres més un. En segona convocatòria, perquè les sessions
siguin vàlides, caldrà l'assistència d'un terç dels seus membres.
5.2 Les sessions dels projectes tindran lloc en el període que determini el Consell Municipal Cívic i Social i serviran per
treballar els objectius acordats pels membres del Consell. En aquestes sessions es podrà comptar amb la col·laboració
de persones, agents socials, institucions i entitats, la participació dels quals es consideri necessària i convenient per la
seva expertesa; i un màxim de quatre ciutadans o ciutadanes que formin part de l'àmbit de serveis a les persones del
Registre municipal de ciutadania participativa.
Article 6. Règim d'adopció d'acords.
El Consell Municipal Cívic i Social ha de prendre els seus acords per consens, sempre que sigui possible, o per majoria
simple.
La funció de la Presidència és vetllar per l'assoliment d'aquest consens en el supòsit de posicions divergents entre els
membres del Consell. Aquests acords es formalitzaran en un informe, el qual s'elevarà al Consell de Ciutat i al Govern
de la Ciutat.
Disposició derogatòria.
Els Consells Municipals Sectorials de Cultura, Gent Gran, Joventut, Dona i Igualtat, Esports, Solidaritat i Cooperació,
Salut i Benestar finalitzen a la seva activitat com a consells i el seu treball participatiu i d'assessorament és absorbit per
aquest Consell Cívic i Social. El conjunt d'entitats de cada àmbit municipal es reuniran com a taula d'entitats amb el
regidor o la regidora de l'àmbit corresponent, almenys una vegada a l'any, per tractar temes propis de cada àmbit.
Disposició final.
Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL ESPAIS URBANS I RURALS DE MOLLET DEL VALLÈS.
Article 1. Objectius.
El Consell Municipal d'Espais Urbans i Rurals té per objectiu promoure i fer possible la participació dels ciutadans i de
les associacions, mitjançant el debat, en tot allò que es refereix als temes que afecten al desenvolupament de les àrees
urbanes i rurals amb criteris de qualificació, renovació, dinamització i sostenibilitat amb unes infraestructures
innovadores i adequades per a la ciutadania.
El Consell és un espai de trobada, de reflexió i de participació, que desplegarà la seva acció, mitjançant el debat per
assessorar l'Ajuntament, en tot allò que relacionat amb activitats i programes municipals vinculats als espais urbans i
rurals, l'acció veïnal i el medi ambient.
El Consell Municipal d'Espais Urbans i Rurals té caràcter consultiu i de participació en totes les qüestions referents a les
seves competències.

El Consell Municipal d'Espais Urbans i Rurals pot:
a) Formular propostes i plans d'actuació adreçats als diversos àmbits, sectors i segments d'edat on la intervenció
municipal es cregui necessària i en aquelles matèries que siguin competència del Consell, per mitjà del treball per
projectes i amb períodes delimitats de temps.
b) Proposar mecanismes de coordinació i seguiment amb l'Ajuntament pel que fa als programes i serveis que afectin a
les associacions dels àmbits del Consell.
c) Fer propostes o emetre informes per iniciativa pròpia que tinguin per objectiu millorar la efectivitat dels serveis que
ofereix l'Ajuntament.
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Article 2. Funcions.

Dimecres, 30 de juliol de 2014
d) Participar en l'avaluació d'aquells programes i plans d'actuació en els quals el Consell Municipal hagi pres part.
e) Fomentar l'enfortiment de la vida associativa en els àmbits de competència del Consell, i consolidar la relació entre
l'Ajuntament de Mollet del Vallès i les associacions.
Article 3. Composició.
3.1. En el Consell Municipal Espais Urbans i Rurals hi poden ser representades, entre d'altres, les institucions,
associacions i entitats que treballin en els diversos àmbits de competència del Consell.
3.4. Formen el Consell Municipal Espais Urbans i Rurals com a vocals els membres següents, que es nomenen per al
càrrec mitjançant decret d'Alcaldia:
1. Presidència: l'alcalde, que pot delegar les seves funcions en la Vicepresidència.
2. Vicepresidència: regidor o regidora en qui delegui la presidència.
3. Regidors i regidores designats per l'Alcaldia, com a responsables dels àmbits de medi ambient, sostenibilitat,
mobilitat, accessibilitat, via pública, paisatge urbà, habitatge, planejament urbanístic, acció veïnal, participació ciutadana
i planificació estratègica.
4. La persona designada per Alcaldia per a la coordinació i direcció tècnica del Pla estratègic de ciutat.
5. Un representant de cadascun dels grups municipals.
6. Representants d'associacions dels àmbits de competència del Consell, fins a un màxim de deu i de forma ponderada,
d'acord amb la composició dels capítols del Registre municipal d'entitats.
7. Un representant de cadascú dels següents consorcis: Consorci de l'Espai Rural de Gallecs, Consorci de Residus i
Consorci de Defensa de la Conca del Riu Besòs.
8. També podran formar part d'aquest Consell un màxim de cinc persones de la ciutat amb una visió i coneixements
amplis dels objectius d'aquest Consell.
9. La Secretaria del Consell Municipal Espais Urbans i Rurals serà exercida per una persona funcionària de
l'Ajuntament, designada per l'Alcaldia.
10. Els vocals cessaran en el seu càrrec en els següents supòsits:
a. Els membres de la corporació, quan cessin el càrrec, quan deixin d'exercir la delegació que els habilitava, o a
proposta del grup municipal que els hagi proposat.
b. A proposta de l'associació, institució o entitat que els hagi proposat.
c. Per renúncia del propi vocal.
d. Per decret d'Alcaldia en el cas dels vocals que ho siguin a títol individual.

El Consell Municipal d'Espais Urbans i Rurals es considerarà constituït de manera ordinària en la primera sessió que se
celebri després de cada elecció municipal, sempre que hi siguin presents la meitat del nombre reglamentari dels seus
membres més un.
Article 5. Funcionament.
5.1 Les sessions del Consell Municipal Espais Urbans i Rurals podran ser ordinàries o de projectes:
1. Les sessions ordinàries tenen lloc un mínim d'una vegada a l'any i només podran participar-hi els membres del
consell.
2. Aquestes sessions ordinàries es convocaran a iniciativa de la presidència o perquè així ho sol·licitin un terç dels seus
membres de dret i tindran l'objectiu de:
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Article 4. Constitució.
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1. Proposar projectes de treball a partir de les aportacions del Consell de Ciutat o dels membres del Consell.
2. Proposar el perfil de persones, institucions i agents que poden participar-hi com a experts del projecte.
3. Establir la temporalitat de cada projecte de treball.
3. Les sessions ordinàries del Consell Municipal d'Espais Urbans i Rurals es considerarà vàlidament reunit a les
sessions ordinàries en primera convocatòria quan hi siguin presents la meitat dels seus membres més un. En segona
convocatòria, perquè la sessió sigui vàlida caldrà l'assistència d'un terç dels seus membres.
5.2 Les sessions dels projectes tindran lloc en el període que determini el Consell Municipal d'Espais Urbans i Rurals i
serviran per treballar els objectius acordats pels membres del Consell. En aquestes sessions es podrà comptar amb la
col·laboració de les persones, agents socials, institucions i entitats, la participació dels quals es considera nececessària i
convenient per la seva expertesa; i un màxim de quatre ciutadans o ciutadanes que formin part de l'àmbit de serveis a
les persones del Registre municipal de ciutadania participativa.
Article 6. Règim d'adopció d'acords.
El Consell Municipal d'Espais Urbans i Rurals prendrà els seus acords per consens, sempre que sigui possible, o per
majoria simple.
La funció de la Presidència vetllar per l'assoliment d'aquest consens en el supòsit de posicions divergents entre els
membres del Consell. Aquests acords es formalitzaran en un informe, el qual s'elevarà al Consell de Ciutat i al Govern
de la Ciutat.
Disposició derogatòria.
El Consell municipal sectorial de Medi Ambient i Sostenibilitat cessa la seva activitat com a Consell; i el seu treball
participatiu i d'assessorament és absorbit per aquest Consell d'Espais Urbans i Rurals. El conjunt d'entitats de cada
àmbit municipal es reuniran com a taula d'entitats amb el regidor o la regidora de l'àmbit corresponent, almenys una
vegada a l'any, per tractar temes propis de cada àmbit.
Disposició final.
Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
El que es fa públic per al coneixement general.
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Mollet del Vallès, 17 de juliol de 2014
L'alcalde, Josep Monràs i Galindo

https: //bop.diba.cat
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