Article 1.
El Consell de Poble és un òrgan consultiu i de participació que integra i recull la
pluralitat de grups i interessos del poble, esdevenint l’òrgan que recull la participació i
consulta municipal dels temes globals i d’especial transcendència pel municipi. Té
caràcter consultiu i de generació de propostes i suggeriments.
Els seus objectius són:
- Promoure la participació ciutadana, el debat ciutadà i la construcció col·lectiva.
- Implicar els diferents actors en el procés de presa de decisions i en els afers
col·lectius del municipi.
- Assessorar al govern municipal.
Article 2.
Les funcions del Consell són la informació, debat, estudi i proposta dels temes
d’interès general, especialment els següents:
- Assessorar al govern municipal en la definició de les grans línies estratègiques
el municipi.
- Conèixer i debatre els grans projectes del poble o de l’ajuntament ( pressupost,
pla d’actuació.....)
- Emetre informes, estudis i propostes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament sobre
temes de competència municipal.
- Fomentar la participació dels veïns i veïnes en la definició del futur del municipi
i col·laborar en la millora del teixit associatiu.
- Altres funcions que li siguin assignades pel Ple municipal.
Article 3.
Són òrgans del Consell de Poble:
- La Presidència
- El Consell Plenari
- Les Comissions de treball
Article 4.
1. La Presidència correspondrà a l’alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui.
2. A la Presidència li pertoca convocar totes les sessions del plenari i utilitzar el
vot de qualitat en cas d’empat quan les decisions s’hagin de prendre per
majoria.
3. A més exercirà totes les funcions que el plenari li delegui.
Article 5.
El Consell Plenari és l’òrgan de màxima representació del Consell de Poble amb les
funcions indicades a l’article d’aquest reglament, així con vetllar per l’assoliment dels
objectius del Consell i crear les comissions de treball necessàries.
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REGLAMENT DEL CONSELL DE POBLE DE TORRELLES DE FOIX

Article 6.
Integren el Consell Plenari:
- President: L’Alcalde o el regidor en qui delegui.
- Un membre de cada partit polític amb representació al Ple.
-

Persones d’entitats i col·lectius del municipi de diferents sensibilitats i àmbits
(àmbit social, educatiu, cultural, folklòric, juvenil i gent gran)
2 persones representants de la ciutadania a títol individual. Aquestes persones
hauran de presentar candidatura i en el cas que hi hagi més de 2 candidatures
es farà un sorteig.

El Consell de Poble garantirà el nomenament paritari dels seus membres, en els
termes que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i
dones.
El nombre de membres del Consell de Poble, sempre que sigui possible haurà d’estar
comprès entre 15 i 25 persones.
Article 7.
En funció dels temes a tractar es podran convidar professionals, tècnics municipals i
regidors a participar del Consell Plenari . Aquestes persones tindran dret a veu però no
a vot.

Article 9.
El Consell Plenari es constitueix vàlidament amb l’assistència de la meitat del seu
nombre legal de membres amb dret de vot en primera convocatòria i, en segona d’un
terç d’aquest nombre.
Es necessària igualment l’assistència de les persones que ocupin la Presidència i la
Secretària o de les qui, en cada cas les substitueixin.
Article 10.
Les sessions del Plenari són públiques i s’hauran de convocar per escrit,
acompanyades de l’ordre del dia corresponent i de la documentació adequada, amb
una antelació d’un mes sempre que sigui possible, sinó amb una antelació mínima de
15 dies naturals, excepte les sessions extraordinàries, que es convocaran almenys 7
dies naturals abans.
Article 11.
Els acords o resolucions del Consell plenari s’adoptaran sempre que sigui possible per
unanimitat. Si aquesta no és possible els acords es prendran per majoria simple, i se’n
faran constar els vots particulars.
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Article 8.
El Plenari del Consell celebrarà dues sessions ordinàries l’any. Una sobre l’anàlisi de
l’estat del poble i avaluació de les actuacions, i una altra sobre la planificació.
També es podran convocar sessions extraordinàries ja sigui a iniciativa de la
presidència o d’un terç dels membres amb dret de vot.

Article 12.
Les comissions de Treball estran formades pels membres del Consell que ho desitgin i
per altres persones que, tot i no ser membres del Consell, manifestin el seu interès
amb l’àmbit o temàtica de la comissió de treball.
Els membres del Consell presents a la comissió de treball acordaran l’admissió
d’aquestes persones, qui cas de desacord amb la decisió d’aquests membres, podran
recórrer davant del Consell Plenari, la decisió del qual serà inapel·lable.
Article 13.
Els mandat dels membres del Consell de Poble tindrà una durada de quatre anys que
no necessàriament ha de correspondre amb el mandat de la corporació.
El Consell de poble renovarà el 50% dels seus membres que no siguin membres
electes de la Corporació, cada dos anys.

Article 15.
Per facilitar la comunicació amb la ciutadania el Consell de Poble obrirà un compte de
correu i una bústia on es puguin recollir les aportacions i suggeriments de la
ciutadania.
Els informes i memòries que elabori el Consell de Poble es publicaran a la web
municipal.
Disposició final.
Es podrà iniciar la modificació del present reglament a iniciativa de 2/3 parts dels
membres del Consell de Poble.

DILIGÈNCIA
Aquest Reglament ha estat aprovat inicialment pel Ple Municipal, en sessió
celebrada el dia 22 de setembre de 2020, i entrarà en vigor el dia següent de
la seva publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província.

Vist-i-plau
L’Alcalde
Sergi Vallès Domingo

Dono fe
La Secretària-Interventora Accidental
Irene Bolet Jiménez
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Article 14.
La figura del Coordinador/a del Consell de Poble serà escollida entre els membres del
consell. Serà elegit en la primera sessió del Consell de Poble que es celebri entre els
membres que manifestin la voluntat d’exercir el càrrec. Es renovarà cada dos anys.
Correspon al Coordinador/a:
- Vetllar per la convocatòria de les sessions.
- Representar al Consell de Poble, si és necessari, davant del plenari municipal.
- Difondre els resultats de les sessions del Consell Plenari.

