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REGLAMENT NÚM.  18.6 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CONSELL MUNICIPAL DE GARRAF 

Exposició de motius 

Atès el principi de cohesió territorial i humana que és desitjable i es busca pel 
municipi de Sitges.  

Atesa la considerable extensió del terme municipal de Sitges i el fet diferencial 
que el seu territori estigui habitat per un nucli de població separat territorialment 
com el poble de Garraf, ha comportat una actuació en el passat de desigualtat 
manifesta en els serveis públics, per la qual els habitants d’aquest grup de 
població més petit de Garraf sovint han hagut de patir com a comunitat uns 
servei de qualitat inferiors (o directament la falta d’aquests).  

La situació de desigualtat és deu també a la demografia i a la diferent activitat 
econòmica.  

Per tant, com en aquest temes entenem que s’han de tenir més en compte els 
plantejaments d’extensió territorial que les de caire demogràfic, i per tal de fer un 
seguiment més efectiu de les necessitats d’actuació que des de l’Administració 
Local o des d’altres àmbits per garantir l’existència de les infrastructures 
necessàries arreu del terme municipal de Sitges, l’Ajuntament pot establir per 
reglament la col·laboració amb els ciutadans, i a tal efecte: els Consells de 
Participació són una resposta de les demandes als poders públics per fomentar 
l’associacionisme i així generar normes de coneixement, cooperació i reflexió 
que ajudin a les línies dels programes municipals de treball.  

Preàmbul  

Els ciutadans/es tenen dret a ser informats de les activitats municipals, a accedir 
als arxius públics i a utilitzar tots els mitjans d’informació general que 
l’Ajuntament estableixi, mitjançant l’ús de qualsevol de les tecnologies al servei 
de la comunicació, en els termes i les condicions i amb l’abast que determini la 
legislació general sobre la matèria.  

L’Ajuntament de Sitges és el poder públic del qual sorgeixen les condicions 
normatives per a la participació individual i col·lectiva de la ciutadania en la vida 
política, econòmica, social i cultural del municipi.  

El sistema democràtic tant sols s’entén si es fa factible la participació real dels 
ciutadans en les qüestions públiques. Aquest fet implica una política 
compromesa amb els problemes dels veïns de Garraf, un sistema en el que 
s’aconsegueixi que allò que és públic estigui cada cop més a prop dels ciutadans 
i de les associacions mitjançant les quals puguin fer arribar les seves opinions, 
suggeriments, posicionaments, i crítiques a la Institució Municipal.  

És amb aquest esperit que des de l’Ajuntament de Sitges es vol establir un 
projecte polític global de Participació. Un projecte en el que la suma de tots els 
seus elements faci realitat l’objectiu de la democràcia participativa.  
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Des de l’Ajuntament entenem l’associacionisme com el primer marc de 
referència on els ciutadans s’ajunten de forma voluntària per vehiculitzar les 
seves inquietuds de caràcter social, lúdic, polític, cultural, etc., i en aquest sentit 
creiem que les associacions de Garraf són les entitats que d’una forma més 
global intenten donar resposta al conjunt de la problemàtica social per arribar a 
nous paràmetres de convivència i progrés social.  

Els Consells de Participació són una de les respostes a la recomanació de la 
Constitució, que demana als poders públics, en el seu art. 9.2, la creació de 
condicions efectives per a la participació individual i col·lectiva de la ciutadania 
en la vida política, econòmica, social i cultural. I diem cultural perquè la riquesa 
de la seva representació és un bon instrument per generar normes de 
coneixement i de cooperació, així com introduir temes de reflexió; d’aquesta 
manera s’aporten crítiques, propostes i alternatives que ajuden a enriquir les 
línies i programes municipals de treball.  

El reconeixement a la tasca que estan duent a terme les diferents associacions 
de veïns de Garraf aconsella iniciar la posada en marxa del Consell Municipal de 
Garraf (el Consell, d’ara en endavant), una eina de participació que es configura 
amb la voluntat política de ser el lloc de discussió dels problemes globals de 
Garraf; l’indret on, amb la col·laboració dels representants dels veïns de Garraf, 
la seva opinió crítica, el treball voluntari i la seva reflexió quotidiana de la realitat 
que ens envolta, permeti aconseguir l’objectiu de fer la ciutat entre tots.  

Així, amb un esperit democràtic, l’Ajuntament de Sitges garanteix la participació 
ciutadana real en les qüestions públiques, especialment en aquelles matèries 
que afecten més directament la qualitat de vida dels ciutadans, L’Ajuntament de 
Sitges estima com a favorable el impulsar la creació d’un Consell Municipal per 
al poble de Garraf, com a òrgan de participació ciutadana, en supòsits 
d’actuacions conjuntes, de consulta, de comunicació amb l’Ajuntament de Sitges, 
de conformitat amb el que proposen els articles 59 i 60 de la Llei 8/87, de 15 
d’Abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i els articles 18 i 69 de la Llei de 
bases 7/85 del 2 d’abril de Règim Local.  

Igualment, d’acord amb l’esperit de la Constitució, com es sol·licita dels Poders 
Públics en el seu Article 9.2, en ordre a la creació de condicions efectives per a 
la participació individual i col·lectiva de la ciutadania.  

El Consell Municipal de participació ciutadana és un organisme integrat per la 
representació en associacions de la majoria de veïns/es. És el fòrum on s’han de 
poder recollir les entitats i persones representatives del poble.  

L’objectiu d’aquest Consell, que esdevé un autèntic òrgan de democràcia 
participativa, és que els mateixos components, que seran veïns/es puguin 
proposar directament, a través del seu president, l’alcalde de Sitges, o el seu 
Vice-president, un regidor de l’equip de govern municipal, o el representant o 
delegat de l’alcalde, les actuacions que creuen prioritàries per a la seva zona. En 
aquest sentit, es treballarà exclusivament per als interessos de Garraf.  

Així doncs, el Consell tindrà tot el suport de l’alcalde de Sitges i de tots els 
regidors que formen govern, amb el compromís de treballar conjuntament per 
arribar a bon port en aquest camí que tot just hem iniciat.  
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Article 1  

Objectius generals  

1. Els objectius de qualsevol consell, i també d’aquest són:  

a) La participació informativa.  

b) La participació en l’estudi i debat de diverses problemàtiques del poble de 
Garraf.  

c) La participació en la gestió i control municipal en el poble de Garraf.  

2. El Consell Municipal d’Actuació Territorial tindrà com a actuacions principals i 
concretes, essent la relació enunciativa i no limitativa, entre d’altres, les 
següents:  

- Fer propostes que facilitin el procés d’assoliment d’un model de convivència 
més just.  

- Informar de l’estat de les diferents infrastructures (xarxa d’aigües, electricitat, 
telecomunicacions, etc.... totes elles que afectin a l’espai físic).  

- Promoure l’empadronament en el municipi als habitants del poble de Garraf que 
no ho estiguin.  

- Promoure el debat obert i rigorós, conduint a posicionaments consensuats.  

- Presentar propostes o suggeriments a l’Ajuntament referents a temes de 
serveis ciutadans.  

- Col·laborar i opinar en temes urbanístics que afectin el poble de Garraf.  

- Fer funció quan calgui de comissió de seguiment de les actuacions municipals 
que es duguin a terme que afectin a la comunitat del Poble de Garraf.  

- La vigilància dels béns públics, efectes al patrimoni municipal, inclòs el forestal i 
els espais d’especial protecció medi ambiental.  

- L’Enllumenat públic i la neteja diària.  

- La vigilància en l’execució d’obres i la possible ajuda en la prestació de serveis 
per part de la competència municipal d’interès per la comunitat del poble de 
Garraf.  

- Col·laborar en l’ordenació de l’aparcament i el trànsit de vehicles en el seu 
àmbit.  

- Ajudar a la conservació i el manteniment de places, carrers i jardins en el seu 
àmbit.  

- Participar en la elaboració del pressupost de despeses municipals amb destí al 
poble de Garraf  

- Aquelles que l’Ajuntament vulgui delegar i que en la seva funció permetin un 
exercici descentralitzat.  
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- Qualsevol altre atribució que en el seu moment s’acordi delegar per part de 
l’òrgan competent, prèvia aprovació del Ple de l’Ajuntament o de la Comissió de 
Govern.  

3. Així mateix, La finalitat del Consell Municipal de Garraf és la de canalitzar la 
participació dels ciutadans en la gestió del lloc on viuen, vetllant per la qualitat de 
vida dels seus habitants dins del conjunt del municipi de Sitges, actuant com a 
canal per a la millor representativitat ciutadana.  

El Consell Municipal de Garraf es mourà en l’àmbit de l’assessorament i la 
col·laboració amb la corporació municipal en totes les matèries que aquesta li 
consulti, mitjançant l’elaboració d’informes escrits que elevaran a l’equip de 
govern quan aquests acordin sol·licitar-ho, i qualsevol altre tipus d’aportació 
personal o col·lectiva que estigui a l’abast del Consell Municipal Territorial.  

Article 2  

Composició del Consell Municipal de Garraf 
 
Art. 2.1.  Membres del Consell 
 
El Consell municipal estarà composat per: 
 
President:  El Batlle  o Regidor en qui delegui. 
            
Vice-president: El Regidor Territorial 
   
Secretari: El TAG adscrit al Consell. 
 
Vocals:  
               Quatre Regidors del Govern municipal, nomenats per l’Ajuntament 
                Dos Regidors de l’oposició, nomenats per l’Ajuntament. 
 
Un representant de les següents associacions i entitats: 
 
Polítiques: 
 

- Un representat de l’Associació de Veïns del Poble. 
- Un representant de l’Associació de Veïns de la Platja. 
- Un representant de les Casetes de Garraf. 
- Un representant de les associacions socials, culturals, polítiques, 

mediambientals amb implantació territorial a Garraf. 
 
Socials: 
 

- Un representat del Club Esportiu Garraf (Tennis). 
- Un representant del Club Nàutic Garraf. 
- Un representant de les altres entitats esportives amb implantació 

territorial al Garraf. 
 
Territorials: 
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- Un representant de COMSA 
- Un representant de Garraf Park. 
- Un representant de PROMSA 
- Un representant d’ASLAND 
- Un representant d’altres activitats econòmiques amb implantació territorial 

al Garraf. 
 
Personal: 
 

- Dos representants dels ciutadans o ciutadanes que pel seu curriculum vitae 
o pel seu   perfil personal acrediti un especial interès pel Garraf. 

 
I aquells altres que, amb els mateixos objectius que el Consell Municipal, es 
vagin creant en el decurs del temps. 

 
 
Art. 2.2. Acreditació de l’especial interès per Garraf dels ciutadans i 
ciutadanes individuals. 
 
Totes les persones individuals que vulguin ésser membre del Consell Municipal 
de Garraf hauran d’adreçar al seva sol·licitud al Consell Municipal de Garraf, 
adjuntant el seu curriculum vitae i una memòria de les seves activitats en interès 
de Garraf. El Consell Municipal de Garraf decidirà la seva admissió o inadmisió 
en la seva primera sessió ordinària. 
 
 
 
Art. 2.3 Assistència al Consell. 
 
El President del Consell Municipal a iniciativa pròpia o a petició del propi Consell 
Municipal, pel bon funcionament de les seves sessions, podrà convidar a 
Regidors, tècnics o qualsevulla altra persona que consideri adient per informar 
sobre un o més temes incloses en l’ordre del dia, que participaran a les sessions 
del Consell Municipal, amb veu però sense vot 
 
Art.  2.4. Comitè Executiu del Consell Municipal de Garraf 
 
El Consell Municipal del Garraf  tindrà un Comitè Executiu, que elevarà les seves 
propostes al Consell Municipal i executarà  i gestionarà els seus acords, tot 
servint d’instrument de seguiment integral entre la tasca de govern de 
l’Ajuntament a Garraf i la ciutadania, representada al Consell Municipal de Garraf 
 

Article 3  

Funcions del Consell  

El Consell tindrà les següents funcions:  

a) Informació i estudi dels grans temes de desenvolupament integral de Garraf, 
com poden ser els urbanístics, socials, culturals, etc., sense que aquesta relació 
tingui caràcter limitatiu, si no tant sols enunciatiu.  
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b) Actuar com a organisme d’informació, consulta i assessorament de 
l’Ajuntament en matèria de manteniment i millora de l’espai comú de Garraf.  

c) Coneixement dels problemes específics de cada sector o urbanització i estudi 
de possibles solucions en relació amb el conjunt de Garraf.  

d) Proposar i promoure activitats que ajudin i qualifiquin el comportament dels 
ciutadans en el marc de Garraf.  

e) Actuar com a òrgan assessor del govern municipal en aquelles ocasions en 
què es cregui oportú, en temes de gran importància, per al futur de Garraf.  

f) Ajudar i afavorir el diàleg i la col·laboració habitual entre el govern municipal i 
les associacions de veïns de Garraf.  

g) Redactar projectes globals d’actuacions que abracin el conjunt de les 
associacions de veïns de Garraf.  

h) Participar en l’elaboració dels pressupostos municipals quan aquests afectin a 
l’àmbit de Garraf.  
i) Elegir el membres del Comitè Executiu del Consell Municipal. 
 
j) Decidir sobre les sol·licituds d’ingrés al Consell Municipal de les persones 
individuals 
 

Article 4  

Règim econòmic del Consell  

El Consell Municipal de Garraf disposarà anualment de partida pressupostària, 
així com de personal adequat per al compliment de les seves funcions.  

Article 5  

Constitució del Consell  

a) El Consell Municipal de Garraf tindrà la seva seu en el local municipal de 
Garraf.  

b) El Consell Municipal de Garraf quedarà vàlidament constituït quan estigui 
present, en primera convocatòria la meitat més un dels seus membres, i en 
segona convocatòria, al cap de mitja hora més tard, quan estigui present un terç 
dels seus membres. Sempre i en tot cas, serà necessària la presència del 
President i del Secretari.  

c) Quedarà vàlidament constituït el Consell, quan, malgrat no s’hagin acomplert 
els requisits de la convocatòria, estiguin reunits tots els seus membres, i així ho 
acordin per unanimitat.  

Article 6  

Presidència  
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El Consell Municipal de Garraf depèn directament de l’Alcaldia, i l’Alcalde en serà 
el President. La Presidència es podrà delegar en un altre Regidor del Consistori.  

Article 7  

Secretaria del consell  

El Secretari del Consell serà el Secretari General de l’Ajuntament, Vice-secretari, 
o persona en qui delegui.  

El Secretari aixecarà acta de cada sessió que se celebri.  

Article 8  

Funcionament del Consell  

1. La convocatòria de les sessions del consell es regirà pel següent:  

a) El terminis es comptaran sempre en dies hàbils. A aquests efectes no seran 
hàbils els dies festius estatals, festius autonòmics, festius locals de Sitges, així 
com els dies festius locals de Garraf, cas d’haver-n’hi. Tampoc es consideraran 
hàbils els dissabtes.  

b) Amb vint dies d’antelació, el President notificarà als membres del Consell la 
data de celebració de la reunió corresponent, amb la relació d’afers a tractar.  

c) Els membres del Consell disposaran de deu dies hàbils per proposar i fer 
arribar a la Presidència altres afers que tractar, així com altres qüestions que 
estimin adients.  

d) L’ordre del dia serà elaborat, lliurament, pel President, que efectuarà la 
convocatòria de la reunió amb cinc dies d’antelació.  

2. El Consell estarà assessorat per un Comitè Assessor, format per un 
representant de tots i cada un dels partits polítics representats en el sí del Ple de 
l’Ajuntament.  

Aquest Comitè informarà totes i cada una de les propostes que s’hagin d’elevar a 
l’aprovació del Consell.  

3. Els vocals veïnals podran articular la seva tasca coordinats pel delegat o 
representant de l’alcalde al poble de Garraf.  

A tal efecte, els vocals veïnals podran formar fins a cinc comissions sectorials, 
que, encapçalades per sengles Portaveus triats d’entre els membres de cada 
una d’elles, seran les següents:  

a. Territori i Medi Ambient (Urbanisme, Medi Ambient, Via Pública i Platges, 
Projectes i Obra Pública).  

b. Promoció econòmica (Turisme, Comerç i Consum).  

c. Educació i cultura.  
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d. Àrea de serveis a les persones (Esports, Joventut, Cooperació Solidaritat i 
Europa, Serveis A Les Persones, Sanitat).  

e. Seguretat i prevenció ciutadana.  

El Portaveu de cada Comissió sectorial podrà invitar a tècnics, regidors 
responsables dels temes a tractar, o qualsevulla altra persona que consideri 
adient per informar sobre un o més temes inclosos en el seu ordre del dia.  

4. Les opinions, treballs, propostes o estudis elaborats pel Consell que facin 
referència directa a punts sobre els que s’hagi de pronunciar els Òrgans de 
Govern de l’Ajuntament, seran inclosos en l’expedient corresponent. En el cas 
d’haver-hi divisió d’opinions, aquestes quedaran reflectides en l’acta, i la 
Presidència explicarà, quan calgui, les diferents posicions, i manifestarà el suport 
que hagi obtingut cadascuna d’elles.  

5. El President del Consell, pel bon funcionament de les seves sessions, podrà 
convidar a Regidors, tècnics, o qualsevulla altra persona que consideri adient per 
informar sobre un o més temes inclosos en l’ordre del dia.  

Article 9  

Sessions  

a) Les sessions del Consell seran ordinàries i extraordinàries. En la primera 
reunió del Consell s’elaborarà un calendari de sessions ordinàries, amb una 
periodicitat semestral.  

b) Un cop conclosa la reunió ordinària, i abans del seu tancament, previ acord 
adoptat per la majoria absoluta dels membres del Consell, per cada un d’ells, es 
podran incloure, per la via d’urgència, nous punts a l’ordre del dia.  

Article 10  

Sessions extraordinàries  

a) Les sessions extraordinàries del Consell seran convocades per la Presidència, 
a iniciativa pròpia, o a petició d’un terç dels membres del Consell.  

b) L’ordre del dia de les sessions extraordinàries serà el que assenyalin la 
convocatòria.  

c) Les sessions extraordinàries que revesteixin caràcter d’urgència seran 
convocades almenys amb 2 dies hàbils d’antelació.  

d) En les sessions extraordinàries no es podran incloure nous punts en l’ordre 
del dia.  

Article 11  

Règim de sessions  

Totes les sessions estaran presidides pel President assistit del Secretari, o 
persona en qui delegui.  
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El President es qui obra i tanca la sessió, i atorga i retira el torn de paraula.  

Llegida la proposta per part del Secretari, el President obrirà el torn de paraules, 
invitant a un dels membres a que defensi la proposta. Efectuada la defensa, 
invitarà a formular la oposició mitjançant contestació a la mateixa. Per si han 
sorgit noves circumstancies que poden incidir en la resolució invitarà a formular 
molt breument, i de forma respectiva, rèplica i duplica, passant l’afer 
immediatament a votació.  

Article 12  

Votació  

a) Les votacions seran ordinàries i secretes.  

b) Les votacions ordinàries s’efectuaran a mà alçada. Les secretes s’efectuaran 
mitjançant papereta que serà dipositada dins d’una urna.  

c) Per que una votació tingui caràcter de secreta, caldrà que ho sol·liciti tant sols 
un dels membres dels assistents a la reunió.  

d) No serà possible la delegació de vot.  

e) Els acords s’adoptaran per majoria simple, essent el vot del president diriment 
en cas d’empat.  

Article 13  

Confecció i contingut de les actes  

L’ordre del dia s’iniciarà amb la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la 
sessió anterior.  

L’acta de la sessió es redactarà de conformitat amb allò que, al respecte, es 
disposa en els articles 109 i 110 del ROF.  

Una còpia de la mateixa serà tramesa a l’Ajuntament, així com a cada membre 
del Consell.  

Les actes són documents públics.  

 

Article 14 

Composició, funcionament i funcions del Comitè Executiu del Consell 
Municipal de Garraf 
 
Art. 14. 1.- Composició del Comitè Executiu. 
 
El Comitè Executiu estarà format per: 
 
- Un President, El Batlle. 
- Un Vicepresident, que serà el Regidor Territorial de Garraf. 
- Un Vicepresident segon del nucli del Garraf. 
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- Un Secretari, El de la corporació o funcionari en qui delegui. 
- Un Tresorer 
- Sis vocals, designats pel Consell Municipal del Garraf. 
- Quatre Regidors de l’equip de Govern, nomenats per l’Ajuntament. 
 
Art 14.2. Funcionament i funcions del Comitè Executiu del Consell 
Municipal del Garraf. 
 
El Comitè Executiu del Consell Municipal elaborarà el seu propi reglament de 
funcionament, el qual serà aprovat per l’Ajuntament de Sitges amb el vist i plau 
del Consell Municipal del Garraf. El Comitè Executiu Municipal elaborarà la 
proposta de pressupost del Consell Municipal del Garraf. 
 
En tot cas, el Comitè Executiu quedarà vàlidament constituït quan estigui 
present, en primera convocatòria, la meitat més un dels seus membres, i en 
segona convocatòria, al cap de mitja hora més tard, quan estigui present un terç 
dels seus membres. Sempre i en tot cas, serà necessària la presència del 
President i del Secretari. 
 
Totes les sessions del Comitè Executiu seran presidides pel President assistit del 
Secretari o persona en que delegui. 
 
El President és qui obre i tanca la sessió del Comitè Executiu, i atorgar i retira el 
torn de paraula. 
 
L’ordre del dia s’iniciarà amb la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la 
sessió anterior. 
 
La norma general serà la de l’adopció d’acords per consens. Cas de no arribar-
s’hi es procedirà a la votació. Les votacions s’efectuaran a mà alçada. Els acords 
s’adoptaran per majoria simple, essent el vot del president de qualitat en cas 
d’empat. 
 
El Secretari aixecarà l’acta de cada sessió, que es redactarà de conformitat amb 
allò que disposen els article 109 i 110 del ROF. A l’acta hi figuraran els acords i 
conclusions adoptades, així com les incidències que siguin procedents per 
reflectir fidelment la sessió, tal com les intervencions que facin que es modifiquin 
les propostes presentades. Una còpia de la mateixa serà tramesa a l’Ajuntament, 
així com a cada membre del Consell Municipal 
 
Les reunions del Comitè Executiu del Consell Municipal tindran una periodicitat 
ordinària bimensual i les extraordinàries que es decideixin. 
 
Les reunions ordinàries del Comitè Executiu del Consell Municipal s’establiran 
d’acord amb les reunions del Consell Municipal de Garraf i el seu calendari serà 
púbic restant l’ordre del dia de les mateixes a disposició dels ciutadans i 
ciutadanes que ho demanin. 
 
Un cop al semestre, el Comitè Executiu del Consell Municipal presentarà un 
informe-balanç de la seva actuació al Consell Municipal de Garraf mitjançant el 
Vice President com a ponent. 



 
 
 
 
ÀREA DE SECRETARIA GENERAL_                      ________________________________________________ 

    Assessoria Jurídica 
 

 

 

 

11 

 
El Comitè Executiu del Consell Municipal de Garraf tindrà les següents funcions: 
 

 Formular propostes d’actuació sobre necessitats, activitat, problemes o 
qualsevol altre assumpte que sigui significatiu. 

 Emetre informes a iniciativa pròpia o a petició municipal. 
 Executar i gestionar els acords del Consell Municipal de Garraf i realitzar 

un seguiment de l’activitat municipal a Garraf. 
 Exercir expressament les funcions que li delegui expressament el Consell 

Municipal de Garraf. 
 Fomentar les relacions de l’Ajuntament amb el moviment associatiu i 

informar al ciutadans i ciutadanes de l’activitat municipal mitjançant els 
corresponents òrgans de participació. 

 

Disposició final  

En tot allò no previst en el present reglament, s’estarà a allò que es disposa en la 
Legislació de Règim Local pel que fa al règim d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels seus òrgans, que serà d’aplicació supletòria. 

 

- - - - - - - - 

 
DILIGÈNCIA.-  Per fer constar que aquest Reglament va ésser aprovat pel Ple 
de la Corporació de data 03/11/2003, i es va publicar el text íntegre en el BOP 
núm. 56 de 05/03/2004. Posteriorment s’ha introduït una modificació aprovada    
pel Ple de la Corporació de 26 de setembre de 2011 i publicada en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de 23/12/11.  Aquest text continuarà vigent 
mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.  Dono fe. 
 
Sitges, 23 de desembre de 2011. 
 
El secretari general, 
 
 
 
 
Isidre Martí i Sardà. 
 

 


