Aquest text té caràcter merament informatiu. L’única versió vàlida és la que ha estat publicada
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 d’abril de 2010.

REGLAMENT DEL CENTRE D’ESTUDIS PER LA DEMOCRÀCIA
JORDI SOLÉ TURA

Capítol I. Constitució i denominació
Article 1. El Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura és un servei
municipal que té la voluntat de promoure, fomentar, donar suport i col·laborar en tota
mena d’activitats, projectes o estudis aplicables en l’aprofundiment i el debat sobre la
democràcia, com a doctrina i sistema polític de govern i organització d’una societat, i en
la perspectiva dels nostres temps, els primers anys del segle XXI. Aquest centre
d’estudis té un principi constitutiu basat en la figura, la trajectòria i les aportacions
intel·lectuals de Jordi Solé Tura, molletà il·lustre, que ha expressat la voluntat de
mantenir-se vinculat per sempre més a la ciutat on va néixer mitjançant la manifestació
escrita de donar una part del seu arxiu personal a Mollet del Vallès.
Capítol II. Objectius
Article 2. Els objectius del Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura són:
a) Aprofundir en el coneixement de la democràcia, com a sistema de sobirania popular,
i reflexionar davant els importants problemes que Europa i el món té plantejats ara,
en aquests primers anys del segle XXI.
b) Promoure debats, conferències i cursos per al foment d’estudis i projectes acadèmics
que ajudin a aprofundir en els conceptes, sistemes aplicats i experiències
d’organització democràtica d’arreu del món.
c) Contribuir, amb estudis, ponències i publicacions, a millorar la qualitat de
l’organització política de la nostra societat.
d) Esdevenir un punt de trobada entre el món acadèmic, el polític i la societat civil.
e) Aprofundir en el coneixement de la figura pública de Jordi Solé Tura, en l’estudi de
les seves activitats acadèmica i política, la seva contribució en l’establiment del
sistema parlamentari de l’Estat i de Catalunya, i les seves aportacions com a
catedràtic de Dret Constitucional, membre del Congrés, ministre i senador.
Article 3. Atesa la trajectòria acadèmica de Jordi Solé Tura i la influència del seu
mestratge en persones que avui dia són doctors i catedràtics de Dret Constitucional o de
Ciències Polítiques i de l'Administració en diferents universitats catalanes, i atesa també
la vocació d'aquest servei municipal d'incidir en l'àmbit acadèmic, el Centre d’Estudis
per la Democràcia Jordi Solé Tura mantindrà, en l'abast que sigui escaient i assumible,
relacions institucionals amb les principals universitats i institucions acadèmiques de
l'àmbit català.
Capítol III. Domicili
Article 4. El domicili social estarà a la Casa de la Vila, a la plaça Major, núm. 1, de
Mollet del Vallès.

Capítol IV. Competències i funcions municipals
Article 5. Les competències que la llei atribueix al Ple i a l'Alcaldia són les que
s'aplicaran al Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura, en tant que és un
servei municipal. Aquest reglament vol explicitar, no obstant això, les competències i
les funcions de l'Alcaldia que determinen l'organització i la gestió específiques del
Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura.
A. De l’Alcaldia
Article 6. Són competències de la persona que ocupa l’Alcaldia de la corporació (d'ara
endavant, l'alcalde):
a) El nomenament de la regidoria delegada.
b) L’adscripció del Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura al
departament que correspongui de l’Ajuntament.
c) L’atribució de l’administració-gerència del servei al departament corresponent.
d) La representació, direcció i gestió d’aquest servei. Aquestes competències
podran ésser delegades a la regidoria delegada i, en allò que correspongui, a la
direcció del centre.
e) La presidència del Consell Directiu i la del Consell Assessor. Aquesta
competència podrà ésser delegada a la regidoria delegada.
f) Si s'escau, proposar el nom de la persona que dirigirà el Centre d’Estudis per la
Democràcia Jordi Solé Tura.
g) El nomenament de quatre persones de Mollet com a membres del Consell
Assessor.
h) La ratificació de les persones que formaran part del Consell Assessor.
i) El nomenament i la separació dels tècnics municipals com a membres del
Consell Directiu.
B. Del regidor delegat
Article 7. Són competències de la persona que ocupa la regidoria-delegada designada
per l'Alcaldia (d'ara endavant el regidor delegat):
a) Les assenyalades en els punts d) i e) de l’article 6, quan expressament li siguin
delegades per l’alcalde.
b) Dirigir el servei d'acord amb les funcions que s'estableixen a l'article 18, mentre no
hi hagi cap persona nomenada amb aquesta finalitat.
C. De l’administració-gerència
Article 8. Són funcions de l’administració-gerència: aquelles funcions d’administració i
de gerència d’un servei municipal que són atribució pròpia de l’Administració de
l’Ajuntament.
Capítol V. Òrgans directius, de gestió i de participació
A. Del Consell Directiu
Article 9. El Consell Directiu estarà format per:
a) L'alcalde, amb la funció de president.

b) El regidor delegat designat per l'Alcaldia, que en serà el president en el cas que
l’alcalde no hi assisteixi.
c) El senyor Jordi Solé Tura, o la persona en qui ell delegui, amb caràcter vitalici.
d) Dos representants del Consell Assessor, un dels quals, almenys haurà de ser de
Mollet del Vallès.
e) El director del centre, quan n'hi hagi.
f) Fins a un màxim de dos tècnics municipals dels departaments afectats pel
funcionament del centre, amb veu i sense vot, un dels quals serà el responsable
de la secretaria del Consell Directiu i del Consell Assessor.
El Consell Directiu podrà sol·licitar la presència en les seves reunions de persones
que, per la seva representativitat o per les seves condicions professionals o
tècniques, puguin aportar assessorament puntual o genèric en aquest òrgan del
centre. Aquestes persones tindran veu però no pas vot.
Article 10. Els membres elegibles del Consell Directiu a què es refereixen els punts d) i
f) de l'article anterior cessaran el seu càrrec per renúncia o a proposta de qui els ha
nomenat.
Article 11. Les vacants que poguessin produir-se en el Consell Directiu es cobriran
d’acord amb el sistema que estableix l’article 6.
Article 12. El Consell Directiu es reunirà trimestralment o quan així ho decideixi la
persona que n’ocupa la presidència o ho sol·liciti un terç dels vocals del Consell.
Article 13. Les reunions del Consell Directiu hauran de convocar-se amb la suficient
antelació i se celebraran d’acord amb l’ordre del dia.
Article 14. El Consell Directiu es constitueix vàlidament quan hi assisteixen la meitat
més un dels seus components. Els acords s'adoptaran per majoria simple. En cas
d’empat decidirà el vot de la persona que ocupa la presidència.
Article 15. Són competències del Consell Directiu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Proposar el Pla d’activitats.
Proposar el pressupost anual d’ingressos i de despeses.
Proposar i redactar la memòria anual comprensiva de les activitats dutes a terme.
Proposar, redactar i aprovar, si escau, un Reglament de Règim intern, o modificar-lo
i reformar-lo, si fos el cas.
Organitzar i desenvolupar les activitats aprovades del Pla d’activitats.
Estudiar, deliberar i aprovar, si escau, les propostes que siguin presentades pel
Consell Assessor.
Emetre informe, no vinculant, de la proposta que pugui fer l'Alcalde d'una persona
per dirigir el centre, prèviament al seu nomenament.
Canalitzar el contacte amb persones, entitats o institucions col·laboradors.
Mantenir contactes amb altres centres, federacions, organitzacions o associacions
amb objectius i funcions similars.

Article 16. Tal com estableixen els articles 6 i 9, el centre pot dotar-se d'una persona
que en dirigeixi el funcionament. Aquesta persona haurà de reunir les condicions

professionals i acadèmiques adients al càrrec i serà proposada per l'Alcalde i el Consell
Directiu n'emetrà l'informe corresponent.
Article 17. El director cessarà en el càrrec per renúncia, si s'escau, o a proposta de qui
l'ha nomenat.
Article 18. La direcció tindrà les funcions següents:
a) Recollir les propostes i aportacions que puguin fer els membres del Consell
Assessor per a la definició i el desenvolupament del Pla d’activitats del Centre.
b) Aportar al Consell Directiu propostes per ésser estudiades i debatudes.
c) Dirigir les accions i el treball a fer per tal de desenvolupar i acomplir el Pla
d’activitats del Centre.
d) Establir, d’acord amb les persones que ocupen la Presidència i la regidoria
delegada, els contactes institucionals adients per aconseguir recursos humans i
materials necessaris per al desenvolupament de projectes.
Article 19. La secretaria tindrà les funcions següents:
a) Exercir aquest càrrec tant en el Consell Directiu con el Consell Assessor i aixecarne acta.
b) Assistir la presidència per fixar l’ordre del dia i cursar les convocatòries.

c) Assistir el director en la seva tasca de coordinació de les propostes del Consell
Assessor.
d) Dur a terme, d’acord amb les indicacions del director, decisions preses pel Consell
Directiu.
e) Dur a terme aquelles funcions d’administració i de gerència d’un servei municipal
que són atribució pròpia de l’administració de l’Ajuntament.
f) Redactar la memòria anual, els plans d’activitats i els documents que siguin
necessaris.
B. Del Consell Assessor
Article 20. El Consell Assessor està format per un màxim de setze persones, de les
quals la meitat, com a mínim, hauran de pertànyer a diferents àmbits de la vida
acadèmica i cultural del país. És un càrrec voluntari, gratuït i renunciable.
Article 21. El Consell Assessor tindrà com a funció assessorar, orientar i assistir el
Consell Directiu i col·laborar en la definició del Pla anual d’activitats del Centre.
Article 22. El Consell Assessor té la composició següent:
a) Les quatre persones a què fan esment els punts a), b), c), e) de l’article 9.
b) Fins a un màxim de dues persones, proposades per Jordi Solé Tura o per la persona
que el representa.
c) Fins a un màxim de sis persones proposades per les tres universitats públiques de
l'àmbit de Barcelona: Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona
i Universitat Pompeu Fabra.
d) Fins a un màxim de quatre persones de Mollet del Vallès que, per la seva activitat
professional o formació acadèmica, puguin aportar una perspectiva
multidisciplinària.

Article 23. El Consell Assessor es reunirà semestralment o quan així ho decideixi el
director del centre, o quan ho sol·liciti un terç dels seus membres.
Article 24. Les reunions del Consell Assessor hauran de convocar-se amb la suficient
antelació i se celebraran d’acord amb l’ordre del dia.
Article 25. La condició de membre del Consell Assessor es perdrà:
a) Per renúncia.
b) Per decisió d’aquells que tenen la potestat de nomenar-los.
Capítol VI. Patrimoni i recursos econòmics
Article 26. El Centre d’Estudis per la Democràcia Jordi Solé Tura no tindrà patrimoni
propi i independent; el seu pressupost serà el que s’aprovi dins el pressupost de
l’Ajuntament, d’acord amb el que s’assenyala en aquest reglament.
Article 27. Els mitjans econòmics per atendre els seus fins, a més dels assenyalats en
l’article anterior, podran ésser els següents:
a) Aportacions i convenis amb institucions i empreses.
b) Subvencions d’altres institucions per dur a terme projectes de recerca, difusió o
formació.
c) Aportacions voluntàries de persones físiques o jurídiques per al finançament de
projectes concrets.
d) Altres aportacions voluntàries.
e) Els ingressos que puguin rebre per al desenvolupament de les seves activitats.

