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TEXT REFÓS 

 
REGLAMENT ORGÀNIC DEL CONSELL TERRITORIAL DE POBLE  

DE LA BATLLÒRIA 
 

PREÀMBUL 
 
La Constitució Espanyola de 1978 ha consagrat definitivament els principis fonamentals que 
han d’inspirar l’actuació dels tots els poders públics, en particular pel que fa al dret de tots 
els ciutadans de participar en els assumptes públics, reconegut en el seu article 23, i a les 
obligacions dels poders públics de promoure les condicions per a que la llibertat i igualtat 
dels individus i grups en que s’integrin siguin reals i efectius, removent per això tots els 
obstacles que dificultin o impedeixin la seva plenitud i facilitant la participació de tots els 
ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.  
 
Aquests principis consagrats constitucionalment han estat reconeguts posteriorment per la 
legislació reguladora del règim local, per una banda en els articles 24 i 69 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’àmbit estatal, i per altra 
en els articles 61 a 65 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb l’àmbit autonòmic 
que, per a facilitar aquesta participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, 
instrumenten dos mecanismes fonamentals, bé la creació d’òrgans de participació ciutadana 
en tots els temes d’actuació municipal, bé la creació d’òrgans de participació sectorial per a 
facilitar la participació en un àmbit concret d’aquesta. 
 
L’Ajuntament de Sant Celoni vol fomentar la democràcia participativa, per a la qual cosa 
considera necessari articular els canals o òrgans que facilitin aquesta participació dels 
ciutadans dins l’ens municipal de tal manera que l’actuació del municipi respongui a la 
satisfacció de les necessitats i les aspiracions dels seus ciutadans, mitjançant el diàleg dels 
seus representants elegits democràticament i els veïns dins d’uns àmbits representatius i 
permanents amb una composició que reflecteixi la complexitat de la nostra societat.  
 
La Batllòria encarna els trets diferencials, des del punt de vista territorial i social, més 
marcats dins la nostra societat, cosa que fa necessari articular el primer àmbit de 
participació ciutadana dins el terme municipal de Sant Celoni: “El Consell Territorial de 
Poble de La Batllòria”.  
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, en els seus articles 61 a 65 regula els òrgans de participació 
sectorial, regulació que es completa pels articles 130 i 235 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic 
dels ens locals i, amb caràcter supletori pels articles 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú.  
 
Per això, aquest Ajuntament, fent ús de les facultats que li confereix la legislació vigent, 
considera adient la creació d’un canal de participació de les persones i entitats de La 
Batllòria mitjançant la creació d’un consell de caràcter consultiu que enriquirà l’activitat 
municipal, en la mesura que l’Ajuntament de Sant Celoni accedirà a una via de diàleg 
permanent amb els sectors implicats.  
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TITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Constitució, objecte i naturalesa jurídica 
 
1.- El Consell de Poble de La Batllòria, com a òrgan de participació territorial per a avançar 
vers l’Entitat Municipal Descentralitzada, es constitueix amb la finalitat de promoure i 
canalitzar una reflexió conjunta de les entitats i la ciutadania entorn els diferents assumptes 
que afecten la vida quotidiana de La Batllòria, així com per a gestionar aquells serveis i 
àmbits competencials que li delegui el Ple de l’Ajuntament, fent així possible una major 
corresponsabilització dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics de La Batllòria. 
 
2.- La natura jurídica del Consell de Poble de La Batllòria és la d’òrgan de participació 
territorial corresponent al nucli de La Batllòria i el seu règim legal és regulat als articles 61 a 
65 de la Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. No ostenta, en conseqüència, personalitat jurídica 
atès que participa de la de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
Article 2.- Finalitats 
 
Per a fer efectiu l’objecte del Consell de Poble de La Batllòria, aquest dirigirà la seva activitat 
a la consecució de les finalitats següents:  
 

a) Estimular la participació de les persones, col·lectius i entitats de La Batllòria en 
l’adopció de mesures tendents a la satisfacció de les necessitats i les aspiracions 
dels seus ciutadans.  

b) Promoure programes i activitats concretes conduents a la millora dels serveis 
municipals a l’àmbit territorial de La Batllòria  

c) Potenciar la coordinació entre les diferents entitats i institucions, públiques o 
privades, que afectin l’àmbit territorial de La Batllòria.  

 
Article 3.- Atribucions 
 
Correspon al Consell de Poble de La Batllòria la realització de les següents funcions:  
 

a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten. 
b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament de Sant Celoni en relació amb 

els assumptes que afectin el seu àmbit territorial. 
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb els assumptes que 

afectin el seu àmbit territorial. 
d) Les altres que de naturalesa anàloga acordi el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni a 

proposta del Consell de Poble.  
 
 

TITOL II.- ORGANITZACIÓ 
 
Capítol I.- Principis generals  
 
Article 4.- Òrgans del Consell de Poble de La Batllòria 
 
Els òrgans del Consell de Poble de La Batllòria són els següents:  
 

 El Consell Plenari 

 El president o presidenta 

 La Comissió Permanent 
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 Les Comissions de debat 
 
Tant el Consell Plenari com la Comissió Permanent estaran assistits per un/a tècnic/a 
municipal, depenent de l’Ajuntament de Sant Celoni, que actuarà com a secretari/a amb veu 
i sense vot, i es responsabilitzarà de les tasques administratives que pertoquin. 
 
Article 5.- Renovació  
 
1.- Tots els òrgans del Consell han de ser renovats i/o ratificats per acord de Ple, amb 
ocasió de la renovació dels membres de la corporació municipal.  
 
2.- Tant les persones a títol individual, com els representants de les entitats i/o associacions 
i els representants polítics es renovaran i/o ratificaran coincidint amb el canvi de mandat 
corporatiu. 
 
Capítol II.- El Consell plenari 
 
Article 6.-  Naturalesa i composició 
 
El Consell Plenari és l’òrgan col·legiat que ostenta la condició de màxim òrgan del Consell 
de Poble de La Batllòria i té la següent composició:  
 

a) El president o presidenta 
b) El vice-president o vice-presidenta  
c) Persones voluntàries a títol individual  
d) Un representant de cada associació sectorial amb seu a La Batllòria 
e) Un representat de la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park  
f) Un representant de l’Associació de Veïns de La Batllòria 
g) Un regidor per cada grup municipal  

 
Article 7.- Competències 
 
El Consell Plenari ostenta, en tot cas, les competències següents:  
 

a) Recollir propostes dels veïns/es o de les entitats, relatives al funcionament dels 
serveis i actuacions municipals, (mobilitat, neteja, espais urbans, seguretat...). 

b) Estudiar les peticions sobre les necessitats del territori i els seus habitants. 
c) Informar preceptivament en els casos següents: planificació i gestió del territori i 

pressupostos anuals del municipi. 
d) Proposar al Ple municipal la inclusió dels assumptes que consideri convenients 

amb dret a intervenir-hi. 
e) Valorar i debatre els elements del Pla anual de treball de l’Ajuntament referent al 

territori del Consell. 
f) Proposar la creació de grups mixtos Administració - ciutadania per a l’estudi de 

temes concrets. 
g) Creació de les comissions de debat en els diferents sectors de la vida local en 

que l’Ajuntament té competències. 
 
Article 8.- Designació dels membres 
 
1.- De conformitat amb l’article 65 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya els membres del 
Consell Plenari són designats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni; aquesta designació 
recaurà en:  
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a) Les persones a títol individual, majors de 16 anys, que hagin realitzat la seva inscripció 
com a voluntaris per a formar part del Consell de poble de la Batllòria. 
b) Un/a representant de cada una de les associacions sectorials amb seu a La Batllòria que 
hagin estat designats pel seu màxim òrgan de govern. 
c) Un/a representant de la Junta de Compensació de la urbanització Royal Park, designat 
per acord del seu màxim òrgan de govern.  
d) Un/a representat de l’Associació de Veïns de la Batllòria, designat per acord del seu 
màxim òrgan de govern. 
e) Un  regidor  o regidora en representació de cada un dels partits polítics amb 
representació municipal, computant a aquests efectes el regidor o regidora que sigui 
nomenat/a president/a. Aquests mai no suposaran un número superior a un terç del total de 
membres del Consell Plenari.  
 
2.- Les entitats que desenvolupin la seva activitat a La Batllòria podran designar els seus 
representants per a formar part del Consell Plenari del consell de Poble de la Batllòria 
d’entre el seus membres, qualsevol que sigui el municipi o nucli de la seva residència.”  
 
(Aquesta redacció de l’article 8 resulta de la modificació acordada pel Ple de 18.4.2006 i RA 
8.6.2006) 

 
Article 9.- Règim de sessions 
 
El Consell Plenari, com a òrgan supervisor de la Comissió Permanent i de pressa de 
decisions, es reunirà com a mínim quatre vegades l’any. El ritme de reunions d’aquest òrgan 
es pot modificar a criteri del propi Consell.  
 
Capítol III.- El president o presidenta 
 
Article 10.- Natura del càrrec 
 
El president o presidenta és l’òrgan unipersonal de govern del Consell de Poble de La 
Batllòria. 
 
Article 11.- Competències 
 
Correspon al president o presidenta: 
 

a) Representar el Consell de Poble de La Batllòria 
b) Convocar i presidir les sessió del Consell Plenari i de la Comissió Permanent. 
c) Fixar l’ordre del dia dels òrgans col·legiats que presideix, atenent a aquest efectes 

les propostes que provinguin de la resta de membres i òrgans del Consell. 
d) Portar a bon terme els acords dels òrgans col·legiats. 
a) Totes les atribucions que li siguin delegades pel Ple del Consell i pels òrgans de 

govern de l’Ajuntament de Sant Celoni.  
 
Article 12.- Designació  
 
Presideix el Consell de Poble de La Batllòria el regidor o regidora que a aquest efecte 
designi l’alcalde, a proposta del cap de la llista més votada a l’àmbit territorial de La 
Batllòria. 
 
Article 13.- El vice-president o vice-presidenta 
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1.- El vice-president o vice-presidenta substitueix al president o presidenta en cas 
d’absència o impossibilitat temporal d’aquest.  
 
2.- El vice-president o vice-presidenta, en absència o impossibilitat temporals del president o 
presidenta, ostenta les seves competències.  
 
3.- El vice-president o vice-presidenta és elegit per votació pública entre els membres del 
sector associatiu i ciutadà inscrits en el Consell de Poble de La Batllòria. 
 
Capítol IV.- La Comissió Permanent  
 
Article 14.- Naturalesa i composició 
 
La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat que regeix el Consell de Poble de La Batllòria i 
coordina el seu funcionament, i té la següent composició: 
 

a) El president/a o presidenta. 
b) El vice-president o vice-presidenta. 
c) Dos portaveus de cada Comissió de debat acordada pel Consell Plenari. 
d) El representant de la urbanització Royal Park en el Consell Plenari (de la part 

corresponent a l’àmbit del Consell). 
e) El o la representant de l’Associació de Veïns de La Batllòria. 

 
Article 15.- Competències 
 
Correspon a la Comissió Permanent: 
 

a) Iniciar, coordinar i recolzar les activitats de les comissions i membres. 
b) Tramitar acords i propostes sorgides del Consell Plenari. 
c) Debatre i valorar les aportacions sorgides de les Comissions de debat. 
d) Debatre i valorar les aportacions que faci qualsevol membre del Consell. 

 
Article 16.- Presidència  
 
Presideix la Comissió Permanent el president o presidenta del Consell de Poble de La 
Batllòria.  
 
Article 17.- Funcionament 
 
La Comissió Permanent es reuneix una vegada al mes. El ritme de reunions d’aquest òrgan 
es pot modificar en funció de la dinàmica que s’estableixi i dels temes a tractar.  
 
Capítol V.- Les Comissions de debat 
 
Article 18.-  Naturalesa i composició 
 
1.- Les Comissions de debat són òrgans de diagnosi i anàlisi dels diferents àmbits de la vida 
local de La Batllòria. 
 
2.- Es constitueixen inicialment les Comissions de debat acordades pel Consell Plenari en la 
seva sessió constituent, així com la seva composició. 
 
3.- El Consell Plenari, a proposta de la mateixa Comissió i d’entre els seus membres, 
nomena els dos portaveus.  
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5.- Els portaveus de les Comissions de debat formen part de la Comissió Permanent. 
  
6.- Un dels portaveus de la Comissió de debat ostentarà funcions de president als sols 
efectes de la fixació de l’ordre del dia i d’ordenació dels debats; l’altre actuarà com a 
secretari als efectes de fer constar les resolucions que adoptin les comissions. 
 
Article 19.- Funcionament 
 
1.- Les Comissions de debat es reuneixen una vegada al mes. El ritme de reunions 
d’aquests òrgans es pot modificar en funció de la dinàmica que s’estableixi i dels temes a 
tractar.  
 
2.- Serà la mateixa Comissió la que determinarà la periodicitat de les reunions, en la primera 
reunió que celebri. 
 
  
TITOL III.- FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC 
 
Capítol I.- Funcionament  
 
Article 20.- Convocatòria  
 
1.- S’informaran tots els veïns/es de les dates de les reunions dels òrgans col·legiats i de 
l’ordre del dia, es recordarà quins són els seus membres a fi de que hi canalitzin les seves 
valoracions, peticions o propostes. 
 
2.- Els òrgans col·legiats es podran reunir de forma extraordinària a iniciativa del seu 
president/a o per sol·licitud, com a mínim, d’un terç dels seus components. 
 
3.- Les convocatòries de les sessions es lliuraran, per escrit, a tots i totes els i les membres 
dels òrgans col·legiats, amb un mínim de tres dies hàbils anteriors a la seva celebració, 
excepte en les sessions extraordinàries urgents que no serà necessari aquest termini. 
 
Article 21.- Constitució  
 
1.- Perquè les sessions dels òrgans col·legiats es considerin vàlidament constituïdes, cal 
que a l’hora i data assenyats per a la celebració de la sessió hi siguin presents un terç dels 
seus membres de ple dret, el seu president/a o portaveu i el secretari/a. 
 
2.- Les sessions es duran a terme a la seu del Consell de Poble de La Batllòria 
 
Article 22.- Adopció d’acords  
 
1.- Els acords del Consell seran per majoria simple de vots dels seus membres presents. El 
president/a no ostenta el vot de qualitat. 
 
2.- Pel caràcter participatiu i consultiu del Consell territorial, es potenciarà el diàleg i el debat 
i es procurarà prendre els acords de manera consensuada, prenent acords per assentiment.  
 
3.- Per aquelles qüestions de transcendència especial, el Consell podrà proposar la 
possibilitat de realitzar una enquesta entre la població de La Batllòria. 
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Article 23.- Actes, comunicació i publicitat dels acords  
 
1.- Les actes de les sessions seran redactades pel secretari/a de l’òrgan col·legiat. Es 
trametrà l’acta de totes les reunions, no només als membres del Consell, sinó a totes les 
entitats i als presidents/es de totes les comunitats de veïns.  
 
2.- Les sessions, les actes i els acords seran públics i podran consultar-se a la seu del 
Consell de Poble de La Batllòria per qualsevol ciutadà o ciutadana podent obtenir còpia 
d’ells en qualsevol moment. 
 
3.- Es procurarà, en la mesura del possible, la publicació dels actes i acords en la premsa 
local així com per mitjans electrònics i telemàtics.  
 
Capítol II.- Règim jurídic 
 
Article 24.- Impugnació d’actes i acords 
 
1.- Tots els actes i acords presos pels òrgans de govern del Consell de Poble de La Batllòria 
són susceptibles de recurs d’alçada davant l’Alcaldia de Sant Celoni si emanen del president 
o presidenta, de la Comissió Permanent o de les Comissions de debat del Consell de Poble 
de La Batllòria.  
 
2.- Seran susceptibles del mateix recurs davant el Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni els 
actes emanats del Consell Plenari del Consell de Poble de La Batllòria.  
 
Article 25.- Mitjans materials 
 
1.- Per a que el Consell pugui realitzar aquestes funcions, l’Ajuntament de Sant Celoni, 
facilitarà els mitjans materials que siguin proporcionalment adequats a les competències que 
ostenta el Consell de Poble de La Batllòria.  
 
2.- També facilitarà la informació i documentació necessària per al bon funcionament del 
Consell, que serà lliurada de conformitat a les normes del règim local.  
 
Article 26.- Normativa supletòria 
 
En tot el que no estigui previst en aquest reglament regirà de manera supletòria la normativa 
de règim local aplicable als ens locals catalans.  
 
 
Disposició addicional 
 
Mitjançant acord de Ple s’aprovarà la creació d’aquest Consell territorial així com la 
delegació concreta de les funcions deliberatives en les matèries relatives a les activitats 
sanitàries, assistències, culturals, esportives, i d’esplai (i altres) dins el seu àmbit territorial, 
amb els recursos econòmics, personals i materials suficients. >> 
 
Contra aquest reglament definitivament aprovat es podrà formular recurs contenciós – 
administratiu, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent al de la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 


