
 
 
 

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL 
CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE  

LLIÇÀ D’AMUNT 
 
 
Capítol I 
Objecte 
 
Article 1  
El Consell Municipal de Participació Ciutadana o Consell de Poble és creat de conformitat 
amb allò que s’estableix en el Reglament Orgànic Municipal. Aquest Consell és el màxim òrgan 
consultiu i de participació del poble de Lliçà d’Amunt, on els representants de la ciutadania, 
escollits segons determina el ROM i els representants de l’Ajuntament, debaten els principals 
afers del municipi.  
 
 
Article 2  
L’objecte del CMPC és el de participar directament en els assumptes públics relacionats amb 
les seves funcions; d’altra banda, es crea de conformitat amb el que preveuen les lleis de règim 
local vigents en el moment de la seva constitució i d’acord amb el Reglament Orgànic Municipal 
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.  
 
Capítol II 
Objectius 
 
Article 3 

L’objecte d’aquest Consell és estimular i canalitzar la participació de forma global dels 
ciutadans i ciutadanes i de les seves associacions en els afers  municipals i fer possible la 

corresponsabilització govern-societat civil. 
 

Els principals objectius són: 
 

a) Opinar, debatre i fer propostes sobre temes d’interès municipal, per això cal 
dotar de recursos, coneixements, i informació als membres del consell sobre les 
diferents situacions i problemàtiques del poble perquè tinguin una base de 
coneixements que els permeti opinar sobre els temes a tractar.  

b) Aconsellar i/o ajudar a prendre decisions a l’equip de govern.  
c) Assessorar els poders públics municipals en la definició de les grans línies de la 

política i la gestió municipals i generar-hi consens ciutadà. 
d) Detectar temes d’interès entre diferents consells sectorials i facilitar la 

interrelació a través de representants en el Consell.  
e) Conèixer i debatre el Programa d'actuació, les ordenances i reglaments generals 

de l'Ajuntament. 
f) Conèixer i debatre els resultats dels indicadors de la gestió municipal. 
g) Conèixer i debatre els grans projectes del poble. 
h) Impulsar processos de planificació estratègica del poble. 
i) Potenciar la participació dels ciutadans i ciutadanes en la definició del futur del 

poble.  



j) Proposar accions per promoure el desenvolupament equilibrat i sostenible del 
poble  i la cohesió dels  barris. 

k) Proposar accions per millorar les condicions de qualitat de vida dels habitants de 
Lliçà d’Amunt. 

l) Promoure accions per aconseguir una vila  més solidària. 
m) Conèixer i debatre els resultats dels indicadors de participació de la ciutadania 

(baròmetre de participació ciutadana). 
n) Potenciació de la democràcia, el pluralisme i la participació. 

 
Capítol III 
Àmbit d’actuació 
 
Article 4  
L’àmbit d’actuació del CMPC és la població de Lliçà d’Amunt. Les sessions deliberatives del 
Consell s’han de dur a terme en dependències municipals, i l’Ajuntament ha de posar a 
disposició del Consell els mitjans de suport organitzatiu i administratiu necessaris per al normal 
desenvolupament dels seus treballs.  
 
Capítol IV 
Composició i atribucions 
 
Article 5  
El Consell de Participació Ciutadana, està format per els membres determinats en el ROM, tal i 
com s’especifica a continuació. 
Els seus membres actuaran  i manifestaran les seves opinions a títol personal, amb 
independència de la entitat o persona que l’ha designada. 
 

a) President/a: l'Alcalde/ssa, que podrà delegar en la vice-presidència. 
b) Vice-president/a: el Regidor/a delegat de Participació Ciutadana. 
c) Secretaria: El que ho sigui de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui, amb veu i sense 

vot. 
d) La vice-presidència segona recaurà necessàriament en un/a representant del moviment 

associatiu. 
e) Un representant de cada grup polític municipal 
f) Cinc representants de les Associacions de Veïns ( escollits preferentment per consens). 
g) Deu Representants de la xarxa associativa del poble ( escollits preferentment per 

consens). 
h) Quatre Representants entre empresaris i sindicats del poble. 
i) Dues persones nomenades per la Presidència d’entre ciutadans i ciutadanes de 

reconegut prestigi, en funció del seu treball destacat en sectors estratègics i d’interès 
per a la ciutat. 

j) Un Representant de cada consell sectorial. 
k) Tres ciutadans escollits a l’atzar de tots aquells que estiguin interessats en formar part 

del consell. 
 
El president podrà convidar puntualment  persones externes al Consell per a temes d'interès 
del consell mateix, a petició de qualsevol component del Consell. 

 
Article 6. Els membres del Consell Municipal de Participació Ciutadana seran designats pel Ple 
de l'Ajuntament. 
 
Article 7. Els membres que composen el Consell hi són a títol individual, no són representants 
d’un col·lectiu concret, tot i que en les seves opinions es reflexa la visió de l’àmbit al que 
pertanyen.  
 



Article 8. El nomenament dels membres del Consell s’ha de fer públic. S’informarà a la 
ciutadania utilitzant els mitjans de divulgació i informació que disposa l’Ajuntament.  
 
Article 9. El Consell es reunirà a convocatòria del/a president/a de manera ordinària un mínim 
de dos cops l'any i amb un ordre del dia establert, i de manera extraordinària cada cop que el 
convoqui el/la president/a o si un terç dels membres ho sol·liciten de manera formal. 
 
 
De cada reunió que se celebri, s'estendrà acta en la que constin els noms dels membres 
assistents, els assumptes examinats, les resolucions i els acords emesos. 
 
Per a la vàlida constitució del Consell, es requereix l'existència de la meitat més un del número 
legal de membres. En segona convocatòria podrà constituir-se el Consell amb els membres 
presents, però mai inferior a deu. 

 
Anualment es farà una Memòria  de l’activitat del  Consell. Aquesta Memòria es farà des de la 
Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament. 
  
El Consell podrà crear Comissions de treball per tal de facilitar el treball sobre temes específics 
o sobre sectors d’actuació determinats, i tindran com a finalitat l’emissió d’informes o 
l’elaboració d’estudis o treballs, el resultat dels quals es presentarà all Consell. 
 
Article 10.  El mandat dels membres del Consell serà de quatre anys. Els membres a, b i e de 
l’article 5 es renovaran coincidint amb els canvis de govern corporatiu. La meitat dels membres 
de cada perfil, es renovaran de forma consensuada,  coincidint amb la meitat del mandat dels 
grups a, b i e mencionats per tal de garantir la continuïtat en les tasques encomanades al 
Consell. Aquelles persones que vulguin continuar, caldrà que el Consell els renovi  la 
confiança. Aquest sistema tindrà vigència a partir del mes de gener de l’any 2009, mentrestant 
es mantindrà la mateixa composició de la seva constitució a excepció dels membres dels punts 
a b i e de l’article 5. 
 
 
Article 11 
Atribucions  
Atès el caràcter consultiu i de participació del Consell, les resolucions tenen rang de 
recomanació per als òrgans de govern municipal. El que se’n deriva d’aquesta recomanació 
s’ha d’informar al Consell. 
 
 
Capítol V 
 
Article 12 
Votació  
Els acords s'adoptaran, si és possible, per consens, essent funció especial del President buscar 
aquest consens. En el cas de mantenir-se les divergències entre els seus membres, serà per 
majoria simple. Si el resultat de la votació resulta d’empat, s’ha de procedir a un segon torn de 
votació.  
El sistema de votació dins del Consell sobre les propostes presentades és el de un vot per 
persona  

 
 
 



Capítol VI 
Funcionament 
 
Article 13 
Informació i comunicació 
Tots els membres del Consell tindran les dades de la resta de persones per comunicar-se amb 
facilitat. S’afavorirà la comunicació facilitant les eines que disposi l’Ajuntament.  
 
L’Ajuntament facilitarà els espais adequats a les comissions o grups de treball que surtin del 
Consell per tractar temes concrets.  
 
Per facilitar la comunicació entre els consells sectorials i el Consell Municipal de Participació 
Ciutadana, es realitzarà una reunió anual com a mínim, amb representants dels consells 
sectorials, perquè  informin de la seva activitat. 
 El temps d’intervenció  serà de 15 o 20 minuts per cada consell sectorial. En cas de necessitar 
més temps per la importància de l’assumpte a tractar, es podrà fer una reunió extraordinària.  
 
Els membres del consell han de disposar de la informació sobre els temes que es porten a 
debat perquè la puguin estudiar. 
 
     
Article 14  
Periodicitat  
a) El Consell s’ha de reunir, un mínim de 2 vegades a l’any en  sessió ordinària. 
b) El mes d’agost és declarat inhàbil.  
c) El Consell pot convocar sessions extraordinàries quan sobrevinguin temes urgents o quan 
l’evolució dels treballs que executi així ho aconselli.  
d) La no assistència d’algun membre  que no sigui degudament justificada, comporta la 
suspensió del dret a vot i la possibilitat que el Consell acordi cessar els membres no assistents  
 
Article  15 
Baixes i incorporacions 
Les baixes es poden produir: 
a) Per renúncia voluntària. Ho hauran de notificar per escrit al President 
b) Per faltar a tres sessions consecutives o cinc alternes sense justificar 
 
Per donar d’alta a noves incorporacions serà necessari que s’hagi produït una baixa. La 
persona entrant haurà de pertànyer al mateix àmbit de la baixa produïda. 
El Consell farà la proposta al Ple per la seva aprovació definitiva. 
 
Si es tracta de representants d’associacions de veïns, la FAVLLA proposarà la persona o 
persones per formar part del Consell.   
 
Si correspon a persones de l’àmbit del teixit associatiu, es seguirà el següent criteri: 
a) Es farà una convocatòria al mateix àmbit oferint que designin a membres de les seves 

associacions per formar part del Consell. En el cas que es presentin diverses persones, el 
Consell escollirà la persona, tenint en compte que hagi un equilibri dels components pel que 
fa a homes i dones i a representativitat d’àmbits associatius.  

b) Si la convocatòria no té resposta, s’instarà als consells sectorials perquè escullin a 
persones representatives de les entitats per cobrir les baixes del Consell Municipal de 
Participació Ciutadana 

 
Si la persona donada de baixa corresponen als representants dels consells sectorials, seran 
aquests òrgans qui proposaran a la nova incorporació  
 



Si la baixa es produeix en els àmbits d’agents econòmics o ciutadans a títol individual, es farà 
una convocatòria mitjançant els mitjans de comunicació municipals.  
 
Les persones escollides  per la presidència, serà el President qui proposarà  a una persona 
d’entre ciutadans i ciutadanes de reconegut prestigi, en funció del seu treball destacat en 
sectors estratègics i d’interès per a la ciutat. 
 
Si la baixa és d’entre els ciutadans escollits a l’atzar, es farà una convocatòria dirigida a 
persones interessades en formar part del Consell.  
 
Article 16 
Convocatòries  
Les sessions ordinàries i extraordinàries les ha de convocar el President, amb vuit dies naturals 
d’antelació, i hi ha d’adjuntar a la convocatòria l’ordre del dia.  
Per garantir que l’assistència a les sessions sigui efectiva es farà la màxima publicitat de la 
convocatòria, utilitzant tots els mitjans a l’abast.  
 
Article 17 
Ordre del dia  
a) L’ordre del dia el determina el president.  
 
c) a l’ordre del dia es poden incloure  temes d’interès general a proposta dels membres. Serà 

el primer punt de l’ordre del dia. Aquest espai tindrà un temps determinat perquè faciliti que 
la resta de punts es puguin tractar amb el temps suficient.  
Els membres del consell que desitgin fer preguntes hauran de fer arribar els temes o 
qüestions a la Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament perquè l’Alcalde o 
regidor/a pugui donar total la informació o si és necessari convidar al tècnic implicat en el 
tema. 
 
En el punt de temes d’interès general s’atendran un nombre limitat de preguntes que anirà 
en funció del temps que es calculi que es necessita per respondre-les i debatre-les. L’ordre 
de prioritat de les preguntes serà per ordre de la data en que és fan arribar a la Regidoria 
de Participació Ciutadana.  

 
 
Article 18 
Els temes urgents aquells es tractaran en sessió extraordinària abans que s’hagi pres la decisió 
política.  
 
 
Article 19 
La interpretació d’aquest Reglament és competència del Consell Municipal de Participació 
Ciutadana i, en última instància, del Ple municipal.  
 
Disposició addicional  
 
primera 
La modificació total o parcial del present Reglament així com la seva dissolució correspon al 
Ple municipal, amb l’informe previ del mateix Consell Municipal de Participació.   
 
Disposició derogatòria  
Des de l’entrada en vigor del present Reglament, queden derogades totes les disposicions 
compreses en ordenances i reglaments municipals que s’oposin o modifiquin les que es 
disposen en aquest Reglament. Queden igualment sense efecte tots els acords que resultin 
incompatibles amb el que es disposa en aquest reglament.  
 



Disposició final  
El present Reglament d’organització i funcionament del Consell Municipal de Participació 
Ciutadana de Lliçà d’Amunt, entra en vigor quinze dies hàbils després d’haver estat publicat en 
el Butlletí Oficial de la Província.”  
 
 
Lliçà d’Amunt,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


