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PREÀMBUL 

Antecedents i justificació 
 

El Reglament regulador de la Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Olesa de 

Montserrat, aprovat en el Ple Municipal inicialment el 25/05/2000 i definitivament el 

28/09/2000, recull en l’article 29 el dret de les entitats a participar en els òrgans 

específics i, en concret, en els consells sectorials i general de participació ciutadana.  

 

Els consells sectorials van ser creats de conformitat amb allò que s’estableix en la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el Reglament orgànic municipal, el 

Reglament regulador de la Participació Ciutadana i el Reglament d’organització i 

funcionament del Consell General de Participació Ciutadana d’Olesa de Montserrat. 

 

En diferents plens municipals de l’any 2004, s’aproven els reglaments d’organització 

i funcionament de diversos consells sectorials i també el Reglament d’organització i 

funcionament del Consell General de Participació Ciutadana, que estableix el marc 

de participació dels consells sectorials en el Consell General. 

 

En aquests anys de funcionament, han sorgit noves dinàmiques associatives, noves 

propostes i nous plantejaments que obliguen a modificar els reglaments existents i 

també a unificar-los, per tal d’aconseguir més operativitat i un grau més alt 

d’assoliment d’objectius, intensificant el paper de les entitats en els mateixos 

consells sectorials, mantenint alhora la seva finalitat reguladora del funcionament i 

de l’organització d’aquests òrgans de participació. 

 

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat disposa d’altres mecanismes de participació 

ciutadana com són el Consell Escolar Municipal i la Xarxa d’Infància i Adolescència, 

que comparteixen amb els consells sectorials els principis bàsics de funcionament 

democràtic, participatiu i de consens. 

 

Per tots aquests motius es presenta a l’aprovació pel Ple Municipal el present 

Reglament conjunt dels diferents consells sectorials que actuen periòdicament a 
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Olesa de Montserrat i que porta per títol Reglament d’organització i funcionament 

dels consells sectorials de Participació Ciutadana d’Olesa de Montserrat. 

 

TÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 1. Denominació dels consells sectorials 
 

1. Els consells sectorials regulats en el present Reglament reben el nom de: 

 

Consell Sectorial de Barris 

Consell Sectorial de Cultura  

Consell Sectorial de Benestar Social 

Consell Sectorial d’Esports 

 

2. El Consell Sectorial de Cultura inclou els temes relacionats amb Cultura, Festes i 

Joventut. 

 

El Consell Sectorial de Benestar Social inclou els temes relacionats amb els serveis 

socials, la sanitat, la igualtat, la diversitat cultural i la solidaritat i cooperació. 

 

Article 2. Caràcter dels consells sectorials 
 

Els consells sectorials són òrgans de participació sectorial de caràcter consultiu i 

participatiu de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per assessorar-lo en totes les 

matèries que se’ls consulti mitjançant l’elaboració d’informes, dictàmens i qualsevol 

altre tipus d’aportació i/o recomanació d’interès per a la millora de la vila d’Olesa de 

Montserrat. 
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Els consells sectorials es fonamenten en el principi de coresponsabilitat sobre la 

base de la confiança mútua entre l’Ajuntament, les entitats i els ciutadans 

participants. 

 

Atès el seu caràcter participatiu, els consells sectorials també poden elevar 

propostes a iniciativa pròpia. 

 

Els acords adoptats per cada un dels consells sectorials poden ser traslladats al 

Consell General de Participació Ciutadana o directament als òrgans de govern que 

correspongui. Si l’assumpte és d’abast general i, per tant, afecta altres consells 

participatius, se’ls haurà d’informar i portar a aprovació. 

 

Article 3. Àmbit d’actuació 
 

L’àmbit d’actuació dels consells sectorials és la vila d’Olesa de Montserrat i, en el 

cas del Consell Sectorial de Benestar Social, també ho és l’àmbit internacional, ja 

que inclou la solidaritat i cooperació. 

 

Article 4. Missió dels consells sectorials 
 

La missió dels consells sectorials és fomentar, promocionar i canalitzar la 

participació de les entitats i la ciutadania en els assumptes relacionats amb els 

àmbits de competència de cada consell, que ve determinat per la seva denominació 

concreta. 

  

Article 5. Objectius generals  
 

Els objectius generals i compartits per tots els consells sectorials són: 

 

a) Participar en la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, amb iniciatives 

compartides entre les diferents entitats i agents del territori. 
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b) Promoure el diàleg, el debat i la relació entre les diferents entitats i agents 

que participen en el territori. 

c) Promoure el sentiment de pertinença de la ciutadania i l’estima a la vila. 

d) Facilitar la capacitat d’aquests agents del territori per traslladar les seves 

propostes i opinions als òrgans de govern de l’Ajuntament. 

e) Millorar la informació i la transparència de l’Ajuntament en relació amb els 

serveis, els programes i els projectes d’Olesa de Montserrat. 

 

Article 6. Objectius específics 
 

6.1. Són objectius específics i compartits per tots els consells sectorials: 

 

a) Fomentar la participació dels olesans en la xarxa associativa, en la vida 

social, esportiva, veïnal i cultural i en la definició del futur de la vila. 

b) Col·laborar en el desenvolupament i millora del teixit associatiu sota els 

principis de la democràcia participativa, del pluralisme i de l’autonomia. 

c) Proposar accions per promoure el desenvolupament equilibrat i sostenible 

de la vila i la cohesió social, cultural i econòmica per a la millora de la 

qualitat de vida de la ciutadania. 

d) Fomentar els valors per una bona convivència basada en el respecte i la 

igualtat. 

e) Impulsar processos participatius de consulta en temes concrets. 

f) Vetllar perquè totes les associacions que pertanyen als consells sectorials 

assoleixin els seus objectius, potenciant la col·laboració entre les entitats 

del mateix consell i entre els diferents consells sectorials. 

g) Conèixer els projectes de les diferents entitats i potenciar la coparticipació i 

coresponsabilitat entre les entitats. 

h) Assessorar els òrgans de govern i el Consell General de Participació 

Ciutadana en la definició de les grans línies de la política i la gestió 

municipals i generar el consens ciutadà. 

i) Conèixer i debatre els grans projectes de la vila, el Pla d’acció municipal i 

els resultats de la valoració dels indicadors de gestió municipal. 
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j) Conèixer i debatre els pressupostos municipals, les ordenances i els 

reglaments generals i específics de l’Ajuntament, així com d’altres que 

afectin la vila de forma total o parcial. 

k) Treballar en les qüestions relacionades amb els àmbits d'actuació del 

consell sectorial i que cada un acordi. 

 

6.2. Són objectius particulars dels diferents consells sectorials: 

 

Del Consell Sectorial de Cultura 

 

a) Elaborar i proposar, conjuntament amb la Regidoria de Cultura i la resta 

d’entitats que no siguin membres del Consell, el calendari d’activitats 

culturals d’Olesa de Montserrat. 

b) Participar en el programa d’activitats de la Festa Major, Santa Oliva, Nadal 

i Reis, així com en d’altres que es programin. 

c) Coordinar-se amb la resta d’entitats culturals per tal de no coincidir en 

activitats i/o arribar a acords. 

d) Valorar el desenvolupament de les activitats culturals de cicle anual i fer 

propostes de canvi i/o millora. 

 

Del Consell Sectorial de Benestar Social 

 

a) Donar compliment a tot allò exigit en la legislació en matèria de serveis 

socials referit als òrgans municipals de participació d'aquest àmbit. 

b) Donar compliment a la Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes 

c) Promoure la solidaritat i la cooperació internacional. 

d) Promoure la participació activa de la població culturalment diversa i la 

convivència de la ciutadania, cercant vies per aconseguir l’autonomia 

personal de la població estrangera. 

e) Donar compliment a la legislació en matèria de diversitat i immigració. 

f) Donar compliment a la legislació en matèria de salut pública als òrgans 

municipals de participació en aquest àmbit. 
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Del Consell Sectorial d’Esports 

 

a) Fomentar les aportacions al món de l’esport a la nostra vila a fi 

d’aconseguir més cohesió i dinamisme, amb idees i esforços que 

garanteixin l’esport per a tothom, tant als col·lectius més nombrosos com 

als més específics, amb les seves necessitats.  

b) Proposar estratègies d’impuls de l’esport escolar, així com també de 

suport a l’esport de salut i lleure.  

c) Cercar idees i propostes que millorin la qualitat de les nostres 

instal·lacions esportives. 

d) Debatre sobre les maneres de fer difusió i promoció de l’esport, creant 

xarxes de comunicació, coneixement i intercanvi entre les diferents 

entitats esportives. 

 

Del Consell Sectorial de Barris 

 

a) Fomentar la participació de la ciutadania en els barris d’Olesa de 

Montserrat, a través de les seves associacions de veïns. 

b) Participar en els processos participatius que tinguin a veure 

específicament amb els barris, com, per exemple, la mobilitat, la 

convivència i el civisme en els espais de lleure dels barris, etc. 

c) Treballar per la millora de l’entorn dels barris, promovent accions 

concretes, posant en relleu les millores a fer i participant en la priorització 

d’accions a dur a terme. 

d) Potenciar l’associacionisme, cercant eines per a l’autonomia personal i la 

millora de la qualitat de vida dels veïns. 
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TÍTOL SEGON. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Capítol primer. Òrgans i funcionament  
 

Article 7. Òrgans dels consells sectorials 
 

Són òrgans col·legiats dels consells sectorials: 

 

a) El Plenari 

b) Les comissions de treball 

 

Article 8. Funcionament general 
 

Cada un dels consells sectorials regulats en aquest Reglament, funciona de manera 

autònoma, tot i que es poden establir sessions conjuntes. S’articularan mecanismes 

per a la interrelació entre ells, per tal d’assolir amb més eficàcia els objectius 

generals, específics i particulars de cada consell sectorial. 

 

Article 9. Lloc de realització 
 

Les sessions deliberatives dels consells sectorials s’han de dur a terme en 

dependències municipals, i l’Ajuntament ha de posar a la seva disposició els mitjans 

de suport organitzatiu i administratiu necessaris per al desenvolupament normal dels 

treballs dels consells sectorials. 

 

Article 10. Durada del mandat 

Els consells sectorials es renoven quan es renova la corporació municipal, sense 

perjudici que cada associació o entitat designi o revoqui, en qualsevol moment, la 

persona que el representa, i que al llarg del mandat s’hi puguin incorporar noves 

entitats i ciutadans. 
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Article 11. Procediment per sol·licitar formar part dels consells sectorials 

Les entitats que vulguin formar part dels consells sectorials han de sol·licitar-ho per 

escrit mitjançant la instància general de l’Ajuntament, que han de registrar per 

qualsevol de les vies oficials, explicitant el consell al qual desitgen incorporar-se i les 

persones designades per l’entitat i els seus suplents. L’entitat ha d’estar 

correctament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats. 

El ciutadans que a títol individual vulguin formar part d’algun dels consells sectorials, 

han de sol·licitar-ho igualment per escrit mitjançant la instància general de 

l’Ajuntament, que han de registrar per qualsevol de les vies oficials, explicitant el 

consell al qual desitgen incorporar-se. L’hauran d’acompanyar de l’original i 

fotocòpia, o bé fotocòpia compulsada, del document d’identificació i d’una breu 

descripció de les motivacions o interessos per participar al consell sol·licitat. 

 

Quan una entitat o ciutadà sol·liciti formar part del consell sectorial al president, i 

aquest li doni el vistiplau, aquesta incorporació s’ha d’introduir en la convocatòria 

com a segon punt. Si el consell sectorial no hi té cap inconvenient, la incorporació 

serà definitiva; en cas que el consell no s’hi mostri favorable, ja no serà convidat com 

a membre del consell en les sessions següents i l’entitat no disposarà del dret a vot. 

 

Article 12. Pèrdua de la condició de membre dels consells sectorials 

Es perd la condició de membre dels consells sectorials per les causes següents: 

- Dissolució de l’entitat o baixa en el Registre Municipal d’Entitats. 

- Renúncia expressa de la persona integrant. 

- Revocació per part de l’òrgan competent de l’entitat del seu propi 

representant designat. 

- Incompliment reiterat d’aquest Reglament, els acords presos i/o la 

pertorbació greu del funcionament dels consells sectorials. 

- Per dur a terme activitats, mantenir conductes o fer declaracions contràries 

als principis i objectius dels consells sectorials. 
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El cessament ha de ser acordat pel Plenari, a proposta de la Presidència, un cop fet 

el tràmit d’audiència a l’entitat i/o persona implicada. 

El cessament com a membre dels consells sectorials d’una entitat no impedeix que 

s’hi pugui reincorporar, un cop desapareguin les causes que van motivar-lo. 

 

En qualsevol moment, les persones membres dels consells sectorials poden 

sol·licitar donar-se de baixa mitjançant un escrit, on han de fer constar la seva 

renúncia expressa. L’entitat a qui representen podrà designar per escrit la persona 

que el substituirà. 

 

Es considera que hi ha una renúncia tàcita quan es produeix una falta d’assistència 

no excusada al Plenari tres vegades seguides. En aquest cas, s’ha de comunicar a 

la persona interessada i a l’entitat a qui representa, si és el cas, la seva baixa dins 

els consells sectorials. L’entitat podrà presentar al·legacions davant el Plenari si ho 

considera pertinent. 

 

Article 13. Convocatòries 
 

Les sessions ordinàries i extraordinàries les han de convocar per escrit els 

presidents dels consells sectorials, amb un mínim de set dies naturals d’antelació. 

Juntament amb la convocatòria s’ha de lliurar l’ordre del dia i l’acta de la sessió 

ordinària o extraordinària anterior, si n’hi ha hagut. 

 

Els consells sectorials, els poden convocar de manera extraordinària i urgent els 

presidents, o quan ho demanin un terç dels membres dels consells sectorials 

proposant els temes a tractar. S’han de convocar amb un màxim de tres dies hàbils 

després que els presidents hagin rebut l’escrit de sol·licitud avalat per un terç mínim 

de components i s’han de celebrar en un termini màxim de set dies naturals des de 

la data de convocatòria. 

 

Les sessions conjuntes dels consells poden ser convocades pel president del 

Consell General de Participació Ciutadana o bé, per delegació, per qualsevol dels 
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presidents dels consells sectorials. La convocatòria ha de ser única per a tots els 

membres dels consells sectorials. 

 

Article 14. Ordre del dia 
 

L’ordre del dia l’han de confeccionar els presidents dels consells sectorials. 

 

Tots els membres dels consells sectorials poden sol·licitar per escrit al president, 

amb un termini de 10 dies naturals abans de la data de la celebració de la sessió 

dels consells sectorials, la inclusió de punts a tractar en l’ordre del dia. El president 

ha de justificar en la sessió corresponent la no inclusió a l’ordre del dia d’un tema 

proposat. 

 

Tots els òrgans de l’Ajuntament i membres de la corporació poden proposar als 

presidents dels consells la inclusió d’un tema en l’ordre del dia, així com fer-los 

arribar suggeriments, informes, dictàmens i altres documents similars, comunicant-

ho als presidents dels consells sectorials amb una antelació mínima de vuit dies. 

 

Caldrà tenir en compte si hi ha nous membres a formar part del consell sectorial, 

posant com a segon punt en l’ordre del dia aquesta incorporació, per tal que passi a 

definitiva o bé quedi anul·lada. 

 

Article 15. Periodicitat 
 

Els consells sectorials s’han de reunir cada dos o tres mesos en sessió ordinària. Els 

membres de cada Consell han d’acordar la periodicitat de les seves sessions 

ordinàries, que podrà ser modificada, sempre que hi hagi acord entre els membres. 

El mes d’agost és declarat inhàbil. 

 

Es poden convocar sessions extraordinàries quan sorgeixin temes urgents o quan 

l’evolució dels treballs així ho requereixi. 
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Si els temes a tractar afecten diversos consells sectorials, es poden celebrar 

sessions conjuntes, les conclusions i acords dels quals han de ser ratificats per 

separat per cada un dels consells sectorials, si bé en aquests casos es pot designar 

un sol secretari entre els secretaris dels consells sectorials implicats i fer una sola 

acta, que s’haurà de traslladar per ratificar-la. 

 

Article 16. Constitució  
 

Els òrgans col·legiats dels consells sectorials es consideren vàlidament constituïts 

quan hagin estat convocats d’acord amb aquest Reglament i siguin presents, en 

primera convocatòria, la meitat més un dels seus membres i en segona 

convocatòria, quinze minuts més tard, sigui quin sigui el nombre de membres 

presents. 

 

És indispensable la presència del president o regidor delegat per constituir els 

consells sectorials i del secretari o secretària del Consell, que en el cas de sessions 

conjuntes serà un sol secretari. 

 

Article 17. Votacions 
 

El sistema habitual de treball és la recerca del consens per adoptar els acords o 

resolucions; si no és possible, s’han de prendre per majoria simple dels membres 

presents, fent-ne constar els vots particulars. 

 

En el cas que calgui fer votacions, el sistema de votació dins dels consells sectorials 

sobre les propostes presentades és el de vot ponderat. 

 

a) El president disposa d’un vot. 

b) Cada entitat que sigui membre dels consells sectorials disposa d’un vot. 

 

En cas d’empat, els presidents disposen del vot de qualitat. 
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L’assistència als consells sectorials pot ser un dels criteris que es valori en la 

convocatòria de subvencions a entitats. 

 

Les entitats, en els casos d’absència justificada d’algun dels seus membres a una o 

diverses sessions dels consells sectorials, poden nomenar un substitut, que ha 

d’acreditar la seva delegació de vot al president; la delegació de vot, però, únicament 

és vàlida per a aquella sessió dels consells sectorials.  

 

Les votacions es fan a mà alçada llevat que una quarta part dels assistents sol·liciti 

una votació nominal o secreta. 

 

Article 18. Sobre les actes i altres documents 
 

Els secretaris dels consells sectorials han d’aixecar acta de les reunions, la qual s’ha 

de sotmetre a aprovació en la propera sessió que es dugui a terme. Així mateix, han 

de redactar els informes, els dictàmens i tota la documentació que generin els 

consells sectorials. 

 

L’acta ha d’estar a disposició del president del Consell en el termini de 15 dies 

naturals des de la celebració de la sessió, i aquest haurà de donar el vistiplau com a 

molt en una setmana per tal de poder-la enviar als membres del Consell en els 10 

dies següents. 

 

L’acta, encara sense aprovar, s’ha de tornar a enviar als membres del Consell amb 

la convocatòria següent per tal de ser aprovada. 

 

En el cas que hi hagi modificacions a introduir en l’acta, aquestes s’han de fer en la 

sessió d’aprovació i s’ha de modificar i aprovar definitivament l’acta de la sessió 

anterior.  

 

Els secretaris dels consells sectorials han de ser designats per l’alcalde entre el 

personal de l’Ajuntament. Tindran veu, però no vot. 
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Les actes, després de ser aprovades, s’han de publicar a la seu electrònica o 

qualsevol altre mitjà que la substitueixi. 

 

Article 19. Drets i deures dels membres dels consells sectorials 
 

Els membres dels consells sectorials tenen dret a: 

 

a) Expressar lliurement les seves idees, postures i propostes dins el marc 

funcional i operatiu dels consells sectorials. 

b) Assistir a les sessions plenàries i exercir el seu dret a vot, com a membres de 

ple dret. 

c) Ser informats sobre els temes relacionats amb els objectius i funcions 

atribuïdes. 

 

Els membres dels consells sectorials tenen el deure de: 

 

a) Respectar les opinions, postures i propostes de la resta de membres. 

b) Ajustar-se a la normativa del present Reglament, així com a la resta de 

normativa vigent aplicable. 

c) Assistir a les sessions que es convoquen o justificar-ne l’absència. 

d) Col·laborar i participar per assolir els objectius i desenvolupar les funcions 

atribuïdes. 
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Capítol segon. La Presidència 
 

Article 20. Composició 
 

L’alcalde o el regidor en qui delegui és el president dels consells sectorials.  

 

Article 21. Funcions 

a) Representar els consells sectorials i dirigir la seva activitat. 

b) Nomenar i cessar els membres dels consells sectorials, a proposta de les 

entitats membres dels consells. 

c) Elaborar l’ordre del dia, convocar i presidir les sessions del Plenari, moderant-

ne el desenvolupament. 

d) Efectuar propostes d’acord als consells sectorials. 

e) Elevar als òrgans competents de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat els 

acords i propostes que acordin els consells sectorials. 

f) Exercir el seu dret a vot, que serà de qualitat en cas d’empat. 

g) Adoptar les resolucions oportunes per al bon funcionament dels consells 

sectorials. 

h) Donar el vistiplau a les actes i certificacions dels acords. 

 

Capítol tercer. Els plenaris 
 

Article 22. Composició 
 

Formen part dels plenaris dels consells sectorials els membres següents: 

 

a) L’alcalde o el regidor en qui delegui. 

b) Fins a dos representants de cadascuna de les entitats que estiguin 

registrades en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament, segons la 

seva classificació en relació amb el tipus de consell sectorial. 



 
 

Reglament d’organització i funcionament dels consells sectorials de Participació Ciutadana d’Olesa de Montserrat 

18 
 

c) Qualsevol entitat que es constitueixi a Olesa de Montserrat i estigui 

registrada en el Registre Municipal d’Entitats és membre nat dels consells 

sectorials, sempre que comuniqui per escrit al president dels consells 

sectorials el nomenament dels dos representants. La seva incorporació de 

ple dret als consells sectorials es podrà fer efectiva en la convocatòria 

següent, prèvia comunicació per escrit per part del president dels consells 

sectorials a la resta de membres. 

d) Poden assistir a les reunions com a membres dels consells sectorials les 

persones que ho sol·licitin prèviament i quan la majoria simple dels 

membres dels consells sectorials donin el consentiment per qualsevol dels 

mitjans escrits disponibles, sempre que no superin en un terç la composició 

total dels seus membres. 

e) Tots els partits polítics legalment constituïts i registrats al Registre 

Municipal d’Entitats d’Olesa de Montserrat, poden formar part dels diferents 

consells amb veu però sense vot. El representant ha de ser designat per 

escrit.  

 

Totes les sessions dels consells sectorials són públiques, i les persones assistents 

que no siguin membres dels consells sectorials disposen de l’ús de la paraula, però 

no del vot.  

 

Poden ser convidats als consells sectorials els tècnics de l’Ajuntament, quan es 

consideri rellevant la seva presència, amb veu però sense vot. 

 

Article 23. Funcions 
 

Els plenaris són l’òrgan de màxima representació dels consells sectorials d’Olesa de 

Montserrat. 

 

Les seves funcions principals són: 

 

a) Vetllar per l’assoliment dels objectius generals, específics i particulars. 
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b) Crear les comissions de treball necessàries. 

c) Debatre i aprovar les disposicions i/o propostes. 

d) Fixar les línies generals d’actuació dels consells sectorials i formular la 

proposta d’activitat anual. 

e) Elaborar la memòria anual d’actuacions i resultats. 

f) Proposar a l’Ajuntament la modificació total i/o parcial del present Reglament. 

g) Qualsevol altra competència necessària per a l’assoliment dels objectius 

generals, específics i particulars i que no estigui expressament atribuïda a 

altres òrgans. 

 

Capítol quart. Les comissions de treball 
 

Article 24. Composició 
 

Les comissions de treball estan formades per membres dels consells sectorials i 

també en poden formar part altres persones del municipi i especialistes en les 

matèries a treballar, tot i que les tasques de coordinació i presentació de les seves 

activitats sempre han d’anar a càrrec d’una persona membre dels consells sectorials.  

 

Els membres de les comissions de treball són designats pels plenaris dels consells. 

És prioritari atendre els oferiments que facin els membres a formar-ne part. 

 

L’acord de creació de les comissions de treball ha d’indicar quina persona del 

Consell fa les funcions de coordinació i portaveu. 

 

Les comissions de treball poden ser d’un sol consell sectorial, o bé entre diferents 

consells sectorials, quan així s’acordi en els plenaris dels consells sectorials afectats. 

 

L’Ajuntament pot designar un tècnic de suport a cada una de les comissions de 

treball que es constitueixin. 

 



 
 

Reglament d’organització i funcionament dels consells sectorials de Participació Ciutadana d’Olesa de Montserrat 

20 
 

Article 25. Funcions 
 

Les comissions de treball duen a terme tasques específiques acordades pels 

plenaris dels consells sectorials. 

 

Són funcions de les comissions de treball: 

 

a) Aprofundir en temàtiques específiques, encarregades explícitament pels 

consells sectorials i/o el Consell General de Participació Ciutadana. 

b) Treballar més detalladament els aspectes que no es puguin abordar en un 

plenari, sobre temes concrets. 

c) Elaborar informes, treballs o estudis que hauran d’elevar als plenaris dels 

consells sectorials. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Normativa d’aplicació subsidiària 
 

Per a tot allò que no estigui regulat pel present Reglament, han de regir de forma 

supletòria les normes d’organització i funcionament del Reglament Municipal de 

Participació Ciutadana i del Reglament del Consell General de Participació, així com 

la normativa de règim jurídic de les administracions públiques. 

 

La interpretació d’aquest Reglament és competència del Consell General de 

Participació Ciutadana i, en última instància, del Ple municipal. 

 

Segona. Canvis organitzatius 

En el supòsit de canvi de denominació o qualsevol altra modificació de l’organització 

municipal, les referències contingudes en aquest Reglament a les regidories, 

departaments i serveis s’entendran automàticament referides, sense necessitat de 

modificar aquest Reglament, a l’àrea que n’assumeixi les competències. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL I 

La modificació total o parcial del present Reglament així com la seva derogació 

correspon al Ple Municipal, amb l’informe previ dels consells sectorials i el vistiplau 

del Consell General de Participació Ciutadana. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL II 
 

Els membres representants de les entitats i els seus suplents han de ser nomenats 

per les mateixes entitats, així com el relleu dels seus membres amb la periodicitat 

que estableixin. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL III 
 

Aquest Reglament, mentre sigui vigent, serà d’aplicació a altres consells sectorials 

que es creïn i/o que es posin en funcionament.  

DISPOSICIO DEROGATÒRIA 
 

Des de l’entrada en vigor del present Reglament, queden derogades totes les 

disposicions compreses en ordenances i reglaments municipals que s’oposin i/o 

contradiguin el que es disposa 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 dels consells sectorials d’Olesa 

de Montserrat entra en vigor 15 dies hàbils després d’haver estat publicat en el 

Butlletí Oficial de la Província. 

 


