Ajuntament de Banyoles

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN DELS CONSELLS DE BARRI
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”.
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 el 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.”
El Reglament de Participació Ciutadana, en el seu Preàmbul diu: “L’Ajuntament de
Banyoles, com a institució pública més propera als ciutadans i les ciutadanes, i
donant resposta a una demanda cada vegada més gran de la pròpia ciutadania, té
la voluntat d’acostar al màxim la seva acció als veïns i veïnes de la ciutat. Per això,
la participació ciutadana esdevé un principi fonamental que cal impulsar i no només
per tal que les institucions actuïn segons les necessitats ciutadanes, sinó també pel
mateix valor de la participació, que permet impulsar la identificació respecte la
nostra ciutat i la mateixa democràcia.
(...) “Partint d’aquests condicionants, el present reglament pretén garantir i
impulsar la participació dels veïns i veïnes de Banyoles, establint noves eines que
tothom tindrà a l’abast i que el propi Ajuntament haurà de potenciar. D’aquesta
manera, intentant acostar-nos el màxim possible als principis de la democràcia
directa, el consistori es compromet fermament a actuar segons la voluntat del
poble, amb el qual es corresponsabilitzarà de la governabilitat i millora de la ciutat.”
En el capítol III del Reglament de Participació, referent als Consells de Participació,
secció segona, articles 20 i 21, es regulen els Consells de Barri.
Article 1.- Objecte.
L’objecte d’aquest reglament és regular el funcionament intern i organització dels
Consells de Barri.
Article 2.- Els Consells de Barri.
Els Consells de Barri actualment existents són els següents:
• Consell de Barri de la Plaça de les Rodes.
• Consell de Barri de Canaleta.
• Consell de Barri de Sant Pere.
• Consell de Barri de La Farga.
• Consell de Barri de Mas Palau.
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En cas que l’Ajuntament ho consideri necessari per raó del creixement futur del
municipi, es podran crear consells de barri en altres sectors de la ciutat.
La creació de nous consells i qualsevol modificació respecte al seu àmbit territorial ,
correspondrà a l’Alcalde, que n’informarà al Ple. (article 82 ROM).
Article 3. Els Consells de Barri: naturalesa i finalitats.
Els Consells de Barri són òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits
d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat
d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes
municipals.
Són consells de participació que tenen caràcter consultiu, de formulació de
propostes i suggeriments. El seu objectiu és facilitar la participació ciutadana i,
conseqüentment, l’intercanvi d’informació entre la ciutadania i l’Ajuntament, amb
l’objectiu final d’adequar al màxim possible les polítiques públiques a les necessitats
de la població.
Article 4. Establiment i àmbit territorial.
Article 4.1. Els membres del Consell seran renovats a l’inici de cada mandat
corporatiu.
Article 4.2. La dissolució d’un consell de barri podrà ser acordada per l’Alcalde
quan ho sol·licitin la meitat més un dels membres de l’esmentat consell, exclòs el
regidor delegat de Participació Ciutadana.
Article 4.3. L’àmbit territorial dels consells de barri existents serà el que consta
grafiat en el plànol adjunt.
Article 4.4. Les seus inicials dels Consells de Barri seran les següents:
•
•
•
•
•
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la Plaça de les Rodes: sala d’actes de l’Ajuntament.
Canaleta: local de l’associació de veïns.
Sant Pere: casal de barri de Sant Pere.
La Farga: centre cívic de Banyoles.
Mas Palau: casal de barri de Mas Palau.

Aquestes seus podran ser modificades si la presidència i la majoria del consell ho
consideren oportú. Aquest fet també és vàlid per a possibles consells de nova
creació i que s’establiran en cada moment.
Article 5. Funcions del Consell de Barri.
Els Consells de Barri tenen les funcions següents:
a) Informar, a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament, de les propostes municipals
que afectin l’àrea territorial corresponent i dels projectes d’interès global de
la ciutat.
b) Formular propostes per a resoldre els problemes que els afecten.
c) Fer propostes de noves actuacions al barri.
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d) Demanar informació sobre temes del seu interès.
e) Proposar la realització d’audiència.
f) Proposar les inversions que cal fer en l’àmbit territorial per tal que es tingui
en compte en el moment d’elaborar els pressupostos municipals.
g) Fomentar la coordinació entre els veïns i les associacions de l’àrea territorial
corresponent i entre aquest i l’Ajuntament.
h) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament
dels serveis i els organismes públics municipals.
i) Col·laborar en l’organització en el seu territori d’actuació d’actes de diversa
índole (culturals, esportius, socials, econòmics), que puguin tenir interés
municipal.
j) Col·laborar en l’organització de les festes de barri i temàtiques.
Article 6. Composició dels Consells de Barri.
El Consell de Barri serà convocat públicament per l’Alcalde o Regidor en qui
delegui i l’Associació de Veïns, i hi podran participar tots els veïns i veïnes del
barri corresponent, essent presidit per l’alcalde o el regidor en qui delegui.
Article 7. La presidència: funcions.
Correspon al/la president/a del Consell de Barri:
a) Convocar i presidir les sessions del Consell de Barris.
b) Vetllar per a l’execució dels acords. Fer-ne el seguiment i donar compte del
seu estat d’execució en cada sessió.
c) Assegurar les relacions constants amb els diferents àmbits de l’Ajuntament,
obtenint i rebent prèviament informació respecte a les actuacions que
afecten el barri.
d) Elevar a l’Alcaldia o als òrgans municipals corresponents totes les propostes
o suggeriments acordades pel Consell de Barri.
e) Exercir totes les funcions que li delegui l’alcalde o alcaldessa.
f) El president/a podrà expulsar, prèvia advertència, la/es persona/es
present/s en el Consell que impedeixi el seu correcte funcionament.

Article 8. Convocatòria i desenvolupament de les sessions.
Article 8.1. El Consell de Barri es reunirà almenys dos cops l’any, cada cop que
el convoqui l’Alcalde o el regidor delegat, l’Associació de veïns corresponent, o
un nombre de veïns no inferior a 40, mitjançant petició escrita.
Article 8.2. Tenint en compte les seves funcions d’informació, consultives i
deliberatives, les propostes que en sorgeixin hauran de ser aprovades per
consens. En cas de no ser possible el consens, els acords es prendran per
majoria simple dels assistents.
Article 8.3. El Consell nomenarà un secretari d’entre els seus membres, que
aixecarà les actes de les sessions. Tanmateix, el Consell podrà sol·licitar a
l’Ajuntament que nomeni un secretari, designant-se a tal efecte un funcionari de
carrera o treballador municipal, el qual actuarà amb veu però sense vot. La
seva funció serà la d’aixecar acta de les reunions realitzades, així com del debat
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i votació dels temes i confeccionarà l’esborrany de l’ordre del dia, per sotmetre’l
a consideració del president del Consell.
Article 8.4. Les sessions ordinàries seran convocades per l’Alcalde/essa o el
president/a del Consell de Barri amb una antelació mínima de cinc dies hàbils
abans de la reunió.
No serà necessària aquesta antelació en el cas de les sessions extraordinàries o
en els casos d’urgència, que hauran de ser motivats. En aquest darrer supòsit,
s’expressaran els assumptes a què s’han de circumscriure’s les deliberacions i
els acords, sense que es puguin tractar altres temes no inclosos en l’ordre del
dia.
Es donarà la màxima difusió a les convocatòries dels Consells de Barri, a través
de la pàgina web municipal, mitjans de comunicació locals i municipals i taulells
de casals, bustiades, etc.
Article 8.5. Les sessions del Consell tindran caràcter públic.
Article 8.6. En tot allò que no previst, serà aplicable la normativa de règim
local reguladora del funcionament dels òrgans col·legiats, amb les adaptacions
corresponents.
Banyoles, 25 de novembre de 2013.

DOCUMENT APROVAT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ EN SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2013 I AMB ENTRADA EN VIGOR EL DIA 1 DE MARÇ
DE 2014
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