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Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

El Ple de l�Ajuntament, en la sessió ordinà-
ria que tingué lloc el dia 23 de març de
2009, va aprovar definitivament el nou text
del reglament del Consell de Ciutat que
incorpora les modificacions abans esmenta-
des amb la resta del seu articulat que va ser
aprovat inicialment, en el Ple de data 22 de
desembre de 2008.

REGLAMENT D�ORGANITZACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL CONSELL
MUNICIPAL DE CIUTAT DE SANT BOI DE
LLOBREGAT

PREÀMBUL

Un nou impuls al Consell de Ciutat
El 16 de juliol de 2001 el Ple de l�Ajunta-

ment de Sant Boi va acordar la creació del
Consell de Ciutat de Sant Boi. Després del
desplegament dels consells territorials i dels
consells sectorials es va palesar la necessitat
de disposar d�un òrgan consultiu de caire
més general, una mena de consell de con-
sells, en el qual estigués representat el con-
junt de la ciutadania.

L�experiència d�aquests set anys de funcio-
nament del Consell de Ciutat ens ha mostrat
els encerts i les mancances d�aquest model i
ens ha donat molts elements per fer una nova
proposta de formulació del Consell de Ciutat,
tant dels continguts, del funcionament com
de la composició.

A partir d�aquesta diagnosi, i amb l�arriba-
da d�un nou equip de govern, neix l�encàrrec
de treballar en una nova proposta de Consell
amb l�objectiu de donar-li un nou impuls i
d�atorgar-li el paper que li correspon en un
nou model de participació ciutadana.

Aquesta aposta per un nou Consell de Ciu-
tat respon principalment a dues idees força:

* La necessitat de pensar avui com ha de
ser el Sant Boi de demà a partir d�un procés
de reflexió estratègica.

* El convenciment que tant en l�elaboració
d�aquesta reflexió com en la construcció
futura de la nostra ciutat ha d�estar implicat
el conjunt de la societat santboiana.

Aquestes són les bases de la governança,
una nova manera de governar en la qual el
Consell de Ciutat ha de tenir un paper fona-
mental.

La idea de governança està associada a la
modernització dels governs locals i posa de
manifest que els assumptes públics d�una
comunitat no són responsabilitat exclusiva
del govern local sinó de tots els agents
socials que també actuen a la comunitat. És,
des d�aquesta premissa, que pren rellevància
aquest nou impuls del Consell de Ciutat.

Alhora, també estem donant resposta a un

dels preceptes de la Carta Europea de Salva-
guarda dels Drets Humans a la Ciutat, a la
qual el nostre municipi es va adherir l�any
2001, que en l�article VIII proclama el Dret a
la participació política més enllà de la parti-
cipació electoral.

Persones diverses...
Es vol que el Consell de Ciutat estigui for-

mat per persones de tots els àmbits de la vida
política, social i econòmica de la ciutat, i de
manera especial dels eixos estratègics de les
polítiques municipals.

Persones que representin la diversitat i la
pluralitat de la societat santboiana des de tots
els punts de vista. En aquest sentit es garan-
tirà que la composició del Consell de Ciutat
sigui paritària pel que fa a la presència de
dones i homes.

Persones que, des de la seva responsabili-
tat i amb la seva capacitat per tenir una visió
global de la ciutat puguin aportar i posar en
comú el bagatge personal, professional i rela-
cional al servei de Sant Boi.

I, per sobre de tot, persones que, com no
pot ser d�una altra manera, s�estimen la seva
ciutat, de naixement o d�acollida, tant se val,
i estan disposades a treballar de valent per
ella.

amb un objectiu comú.
Fer de Sant Boi una ciutat que treballa per

millorar la qualitat de vida dels seus ciuta-
dans i ciutadanes, que es preocupa per asso-
lir un desenvolupament sostenible, que lluita
per una societat més justa i solidària, que vol
ser transparent i implicar el conjunt de la ciu-
tadania en la definició i construcció col·lecti-
va del seu futur.

Aquests són els grans principis que han de
guiar l�acció del Consell de Ciutat en la seva
missió d�assessorament i assistència als
poders públics; en definitiva treballar per
aconseguir una ciutat que es proposa com a
gran repte assolir l�excel·lència en totes les
seves actuacions.

CAPÍTOL I. DEFINICIÓ

Article 1. Definició
El Consell de Ciutat de Sant Boi de Llobre-

gat és un òrgan de participació ciutadana, de
caràcter consultiu, format per representants
dels àmbits socials, econòmic, polític i terri-
torial de la ciutat que es constitueix com a
espai permanent de diàleg i deliberació en
matèria de planificació estratègica, desenvo-
lupament local i grans projectes de ciutat.
Article 2. Objecte

Així doncs, l�objecte del Consell de Ciutat,
com a màxim òrgan de consulta i participa-
ció, és assistir els poders públics municipals i
implicar de forma activa el conjunt d�agents
institucionals i individuals de la ciutat per
liderar el procés de reflexió estratègica i
abordar els principals afers de la ciutat.

CAPÍTOL II. FINALITATS

Article 3. Finalitats
El Consell de Ciutat té atribuïdes les finali-

tats que estableix l�article 136.2 del ROM, de
les quals destaquem de manera sintètica i per

la seva especial rellevància les següents:
a) Assessorar l�Ajuntament en la definició

de les grans línies de la política i gestió muni-
cipal i generar consens ciutadà en temes
d�interès general, en correspondència amb el
treball efectuat des dels consells sectorials o
de barri.

b) Conèixer i debatre els projectes estratè-
gics de Sant Boi, els grans projectes urbans i
de desenvolupament social i econòmic de la
ciutat.

c) Conèixer i debatre els criteris principals
del pressupost municipal i fer el seguiment
dels principals programes d�actuació munici-
pal. (PAM).

d) Actuar com a garant de la participació
dels diferents interlocutors socials en l�anàlisi
i la formulació de propostes sobre assumptes
de caràcter social, econòmic i territorial.

e) Debatre altres temes que li siguin enco-
manats per l�alcalde/essa o pel Ple de l�Ajun-
tament.
Article 4. Atribucions

1. Atès el caràcter consultiu i de participa-
ció del Consell, les resolucions tindran rang
de recomanació per als òrgans de govern
municipal i, en virtut de les seves competèn-
cies, podrà:

a. Presentar propostes d�acord o resolu-
cions a la Presidència perquè decideixi sobre
la incorporació d�aquestes a l�ordre del dia
de l�òrgan municipal que correspongui.

b. Ser consultat a instàncies de
l�alcalde/essa o del Ple municipal.

c. Promoure iniciatives ciutadanes.
2. El Consell rebrà resposta escrita del

resultat de les seves recomanacions i dictà-
mens.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 5. Òrgans del Consell
El Consell de Ciutat està format pels

òrgans col·legiats i òrgans unipersonals
següents.

Són òrgans col·legiats:
* El Plenari.
* La Comissió Permanent.
* Les comissions de treball.
Són òrgans unipersonals:
* La Presidència.
* La Vice-presidència.

Article 6. El Plenari
Formen part del Plenari la Presidència, les

persones representants relacionades a l�arti-
cle 16 i el secretari/a del Consell.

Les atribucions del Consell Plenari són les
següents:

a) Exercir les funcions que li són pròpies,
establertes a l�article 3, mitjançant el debat i
adoptant els acords en forma d�informes i
recomanacions no vinculants que seran ele-
vats als òrgans de govern municipals.

b) Formular propostes i suggeriments a l�A-
juntament sobre els assumptes que són propis
del Consell i respecte al funcionament dels
serveis i els organismes públics municipals.

c) Demanar informació i documentació
sobre qualsevol matèria o intervenció que
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afecti el camp d�actuació del Consell.
d) Aprovar la composició de la Comissió

Permanent del Consell.
e) Aprovar la creació i composició de les

comissions de treball.
f) Aprovar la proposta de cessament de

qualsevol dels membres del Consell quan es
donin les causes previstes amb aquesta finali-
tat.

g) Elaborar i aprovar, anualment, la memò-
ria del Consell, que serà presentada en el Ple
municipal.

h) Qualsevol altra funció de naturalesa
anàloga que li atribueixi el Ple de la corpora-
ció o disposició municipal de caràcter gene-
ral.
Article 7. Convocatòria de les sessions

1. El Plenari del Consell es reunirà en ses-
sió ordinària 3 cops a l�any, preferentment els
mesos de setembre, gener i maig.

2. Així mateix, es pot reunir de manera
extraordinària en qualsevol dels supòsits
següents:

a) Per iniciativa de la Presidència.
b) Mitjançant sol·licitud d�almenys una

quarta part dels seus membres.
En aquest darrer cas, la sol·licitud s�ha de

fer mitjançant escrit signat personalment per
tots els membres que la subscriguin, on cons-
tin els motius que justifiquen la convocatòria
i els temes per tractar. En aquest cas la sessió
del Plenari s�haurà de realitzar en un termini
inferior a quinze dies des de la data de pre-
sentació de l�escrit.

3. L�ordre del dia de les sessions ordinàries
del Plenari del Consell s�ha de tancar i notifi-
car, juntament amb la convocatòria, set dies
abans de la sessió. En el cas de les sessions
extraordinàries l�antelació mínima de convo-
catòria serà de dos dies.

4. La convocatòria s�ha de fer per escrit i
amb constatació expressa de l�ordre del dia, i
adjuntar, si escau, la documentació correspo-
nent.
Article 8. Quòrum de constitució

1. Per a la vàlida constitució de l�òrgan, a
l�efecte de la celebració de les sessions, es
requereix la presència del president/a i del
secretari/a o de qui legalment els substitueixi.

2. Per a les sessions ordinàries el quòrum
d�assistència per poder iniciar la sessió és el
de la meitat dels seus membres. En el supòsit
que no s�assoleixi el quòrum d�assistència
establert, la sessió tindrà lloc en segona con-
vocatòria quinze minuts més tard, i s�exigirà
un quòrum mínim d�un terç dels seus mem-
bres.
Article 9. Votació i adopció d�acords

1. A causa del el caràcter participatiu del
Consell de Ciutat la Presidència promourà el
debat i el diàleg per tal d�arribar a posicions
consensuades. No obstant això, en cas de
desacord, les decisions es prendran per majo-
ria simple dels assistents.

2. Les votacions s�han de fer a mà alçada,
llevat que una quarta part dels assistents
sol·liciti una votació nominal i/o secreta.

3. Els vots són personals i intransferibles i,

en cas d�empat, prevaldrà el vot de qualitat
del president/a.

4. Atès el caràcter consultiu del Consell,
els membres podran aportar vots particulars,
degudament justificats o motivats.
Article 10. Actes

1. De cada sessió, el secretari o secretària
n�ha d�estendre acta, la qual ha de recollir de
forma succinta les opinions emeses, el resul-
tat del debat i, si s�escau, el de les votacions.
Així mateix, ha de recollir íntegrament els
informes i les recomanacions emesos pel
Consell.

2. L�esborrany de les actes de les sessions
del Consell de Ciutat s�han de trametre als
membres del Consell, en el termini màxim de
30 dies des de la data de celebració del Ple-
nari.

3. Per tal d�assegurar la difusió dels debats
i els acords i donar-los a conèixer a la resta
de la ciutadania, s�ha de publicar l�ordre del
dia i les actes de les sessions al web munici-
pal o altres mitjans de comunicació munici-
pals.
Article 11. La Comissió Permanent

1. Amb l�objectiu de fer més àgils i opera-
tius els treballs del Consell de Ciutat es cre-
arà una Comissió Permanent del Consell.

2. La Comissió Permanent estarà formada
per un membre de cadascun dels col·lectius
definits a l�article 16 excepte els dels apartats
m).

3. Els membres de la Comissió Permanent
seran escollits a la primera sessió del Plenari
del Consell. Correspon al Plenari del Consell
aprovar qualsevol modificació en la compo-
sició dels membres de la Comissió Perma-
nent.

4. La Comissió Permanent serà convocada
per la Presidència com a mínim un cop cada
tres mesos i sempre que ho consideri neces-
sari.

5. Pel que fa als aspectes de convocatòria,
quòrum, actes i règim de votacions de la
Comissió Permanent seran els mateixos que
els definits pel Plenari als articles 7 a 10.
Article 12. Les comissions de treball

1. El Plenari del Consell podrà acordar la
constitució de comissions de treball per a
qüestions específiques, que es dedicaran a
l�elaboració dels estudis, informes i propostes
que se li encarreguin.

2. La composició, objectius i el calendari
de treball de cada comissió es recolliran en
un acord de constitució que aprovarà el ple-
nari del Consell.

3. Les comissions podran estar formades
per qualsevol dels membres de ple dret del
Consell, a proposta de la Presidència o bé
per la voluntat de qualsevol dels membres
del Consell de pertànyer-hi.

4. Cada comissió nomenarà entre els seus
membres un/a coordinador/a que organitzarà
i dirigirà els treballs de la comissió, convo-
carà les sessions i moderarà els debats.

5. Les comissions elevaran les conclusions
dels seus treballs al plenari del Consell per-
què es debatin i s�aprovin.

Article 13. La Presidència
1. La Presidència del Consell de Ciutat

correspon a l�alcalde/essa de Sant Boi de Llo-
bregat, si bé podrà delegar aquest càrrec en
qualsevol membre del Consell, si així ho
considera oportú.

2. Les funcions del/ la president/a són:
a) Dirigir, promoure i coordinar l�actuació

del Consell de Ciutat.
b) Convocar i presidir les sessions del Ple-

nari i la Comissió Permanent, moderar els
debats i dirigir les deliberacions.

c) Establir l�ordre del dia de les sessions,
d�acord amb el que preveu el present regla-
ment.

d) Vetllar pel compliment dels acords del
Consell.

e) Trametre als òrgans de gestió i de
govern municipal els informes i les recoma-
nacions del Consell.

f) Dirimir els empats que es produeixin en
les votacions amb el seu vot de qualitat.

g) Aprovar la participació d�experts o per-
sones de reconeguda vàlua, tant al Plenari
com a les comissions, quan el tractament
d�un tema concret així ho requereixi.

h) Proposar la creació de les comissions i
especificar-ne els objectius, composició i
calendari de treball.
Article 14. La Vice-presidència

El/la vice-president/a del Consell serà
escollit pel Plenari d�entre els membres del
Consell que no pertanyen a la corporació
municipal.

La seva funció és col·laborar amb la Pre-
sidència en l�exercici de les seves atribucions
i substituir el president/a, en supòsits de
vacant, absència o malaltia. També exercirà
aquelles funcions que el president/a expres-
sament li delegui.
Article 15. L�Oficina Tècnica

1. El Consell de Ciutat disposarà d�una
Oficina Tècnica, amb les funcions pròpies
d�un òrgan de suport tècnic i administratiu,
adscrita al Departament de Participació Ciu-
tadana.

2. Són funcions de l�Oficina Tècnica del
Consell:

a. Emplenar el registre dels membres del
Consell, altes, baixes, acreditacions, etc.

b. Preparar les reunions dels òrgans
col·legiats del Consell, fer convocatòries,
citacions i ordres del dia de les sessions a tots
els seus membres.

c. Assistir a les reunions dels òrgans dels
consells i col·laborar amb el secretari/a en la
preparació de les actes de les sessions i en la
custòdia d�aquestes.

d. Facilitar als òrgans del Consell i als
membres que els integren la informació i
assistència tècnica necessària per al millor
desenvolupament de les seves funcions.

e. Confeccionar la memòria anual d�activi-
tat del Consell, així com dels estudis o qual-
sevol altre treball documental proposat pels
òrgans del Consell.

CAPÍTOL IV. COMPOSICIÓ
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Article 16. Composició
El Plenari del Consell de Ciutat de Sant Boi

té la composició següent:
Membres de ple dret:

a) L�alcalde/essa, que actuarà com a presi-
dent/a.

b) Els regidors i regidores que tinguin les
responsabilitats de la política de participació
ciutadana a l�Ajuntament.

c) Una persona representant de cada grup
municipal present al consistori.

d) Dues persones representants de la Fede-
ració d�Associacions de Veïns.

e) Fins a un màxim de sis persones repre-
sentants de les fundacions i entitats de segon
grau vinculades a la ciutat.

f) Fins a un màxim de deu persones repre-
sentants del teixit associatiu de la ciutat.

g) Fins a un màxim de tres persones repre-
sentants de les principals organitzacions sin-
dicals de la ciutat.

h) Fins a un màxim de tres persones repre-
sentants de les institucions empresarials i
econòmiques de Sant Boi.

i) Fins a un màxim de tres persones repre-
sentants dels col·legis i/o agrupacions profes-
sionals presents a Sant Boi o que mantinguin
una vinculació amb la ciutat.

j) Una persona representant de cada uni-
versitat present a Sant Boi.

k) Tres persones representants de la comu-
nitat educativa de Sant Boi.

l) Fins a un màxim de deu persones amb
notable prestigi, representatives dels diferents
eixos estratègics (econòmic, social i territo-
rial) designades a proposta de l�alcalde/essa
un cop consultada la Junta de Portaveus i
escollides pel Ple municipal amb el vot favo-
rable de 2/3.

m) El síndic o síndica de Greuges.
Membres amb veu però sense vot:

a) El/la responsable tècnic de l�àmbit de
Participació Ciutadana de l�Ajuntament de
Sant Boi, que farà les funcions de secretari/a
del Consell.

b) Els membres de l�oficina tècnica de
suport necessaris per realitzar l�assistència
tècnica al Consell.

c) Els tècnics i tècniques municipals la par-
ticipació dels quals es consideri convenient
en funció dels temes per tractar.

d) Aquelles persones que a títol individual
siguin convidades a participar pel
president/a, a proposta seva o d�un terç dels
membres de ple dret.
Article 17. Elecció dels representants del
teixit associatiu

1. Els representants del teixit associatiu
proposaran al president/a del Consell les
seves candidatures per ser-ne membres. Si el
nombre de candidatures és superior a deu
s�obrirà un procés de votació entre les enti-
tats.

2. Tant per presentar candidatures com per
exercir el dret de vot per seleccionar els
representants associatius del Consell de Ciu-
tat caldrà que l�entitat estigui donada d�alta al
Registre Municipal d�Entitats.

Article 18. Nomenament
Els membres de ple dret del Consell de

Ciutat de Sant Boi seran nomenats per acord
del Ple municipal.
Article 19. Cessament i provisió de vacants

1. Es perdrà la condició de membre del
Consell per algun dels motius següents:

a) Per acord dels òrgans o entitats repre-
sentades

b) Per renúncia de l�interessat/ada
c) Per qualsevol declaració judicial que

afecti la seva capacitat d�obrar o que l�inha-
biliti per a l�exercici de qualsevol càrrec
públic.

d) Els membres que ho siguin en represen-
tació d�un càrrec públic al ser cessats d�a-
quest.

e) Per no assistir de manera injustificada a
més de tres sessions

2. Els representants de les institucions o
associacions seran escollits i revocats per
acord de l�òrgan que, d�acord amb les seves
normes legals o estatutàries, sigui competent
per efectuar la designació.

3. En el cas dels representants correspo-
nents a l�apartat f) de l�article 16 la seva
vacant serà substituïda per un altre membre
de l�entitat a què representen. Si és l�entitat la
que declina la seva pertinença al Consell es
proposarà l�entitat següent que hagi obtingut
més vots en el procés de selecció.
Article 20. Drets dels membres del Consell
de Ciutat

1. Tots els membres del Consell de Ciutat
tenen els drets següents:

a) Sol·licitar la inclusió dels assumptes que
considerin pertinents en l�ordre del dia de les
sessions plenàries del Consell.

b) Assistir a les reunions que es convo-
quin, participar en els debats, formular precs
i preguntes i exercir el dret a vot.

c) Rebre la informació i la formació ade-
quada per complir degudament les funcions
que tenen assignades.

d) Tenir un tractament institucional en els
actes protocol·laris organitzats per la corpo-
ració municipal.

2. La condició de membre del Consell de
Ciutat és voluntària i desinteressada, sense
retribució econòmica.
Article 21. Deures dels membres del Consell
de Ciutat

Tots els membres del Consell de Ciutat
tenen els deures següents:

a) Assistir a les sessions del Plenari i de les
Comissions i participar en els seus treballs i
deliberacions.

b) Adequar la seva conducta al present
Reglament i a les directrius i instruccions
que, en el seu desenvolupament, dicti el
mateix Consell.

c) Preservar la confidencialitat necessària
quan la naturalesa dels assumptes tractats
així ho requereixi.

d) Abstenir-se quan els assumptes que es
tractin afectin els seus interessos particulars o
els de les institucions que representen.
Article 22. Durada del mandat

1. Els membres del Consell es renovaran
quan sigui renovada la corporació municipal,
sense perjudici del dret de cada entitat o ins-
titució a designar o revocar en qualsevol
moment el seu representant.

2. No obstant això, els membres del Con-
sell que no pertanyen a la corporació munici-
pal, continuaran en l�exercici de les seves
funcions fins al nomenament dels membres
del nou Consell. Aquest període transitori no
podrà ser superior a sis mesos des de la cons-
titució del nou consistori.
Disposició derogatòria

A partir de l�entrada en vigor d�aquesta
norma es considera derogat el Reglament de
funcionament del Consell de Ciutat aprovat
pel Ple de l�Ajuntament de Sant Boi en data
16 de juliol de 2001.
Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor en el
termini de 15 dies hàbils a partir de la seva
publicació completa al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA
PROVÍNCIA de Barcelona i regirà de forma
indefinida fins que es derogui o modifiqui.�

La qual cosa es fa pública per a general
coneixement.

Sant Boi de Llobregat, 26 de març de
2009.

La Tinenta d�Alcalde de l�Àrea de Serveis
Generals, Maria Antonia Barragán Prieto.

022009012192
A

Sant Boi de Llobregat

ANUNCI

Exp: N662/U206/2008/003
Per decret número AAL090042 de l�alcal-

dia, de data 10 de març de 2009 es considera
aprovat definitivament el conveni urbanístic
subscrit entre l�Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat i Habitat Baix, S.L.

�CONVENI URBANÍSTIC

A Sant Boi de Llobregat, a 22 de desembre
de dos mil vuit.
Reunits:

De una part, el Sr. Jaume Bosch i Pugès,
Alcalde - president de l�Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat (en endavant, l�Ajuntament),
en nom i representació de l�Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, segons allò legalment
establert a la vigent Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, assistit per la Secretà-
ria General accidental de la corporació
municipal, Sra. Carmen Valverde i Navarro,

I, d�altra part, el Sr. Iñaki Unsain Romero,
major d�edat, domiciliat a Barcelona, Avda.
Diagonal, 490, pral. 08006 � Barcelona, amb
NIF número 46.653.387-A actuant en nom i
representació de la companyia mercantil
Habitat Baix, S.L., amb el mateix domicili
social, constituïda per escriptura pública
autoritzada el Notari Sr. José Luis Gómez
Díez, núm. 2.239 del seu protocol, en data
28 de novembre de 1997, inscrita en el




