REGLAMENT MUNICIPAL
DELS
CONSELLS DE DISTRICTE

Aprovat pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Sabadell
en sessió que va tenir lloc el dia 30 d’abril de 1997

Reglament Municipal
dels Consells de Districte
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Article 1.- NATURALESA
Els Consells de Districte es creen a l'empara d'allò que estableixen els articles 58, 59, 60 i
61 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Els Consells de Districte constitueixen uns òrgans complementaris de canalització de la
participació dels ciutadans i de les ciutadanes i llurs associacions en els assumptes
públics, i es configuren com a òrgans territorials de consulta i participació ciutadana en els
assumptes locals, apropant l'administració municipal als veïns.
El funcionament dels Consells de Districte facilita la creació d’espais de debat i discussió
entre els diferents agents que hi participen per tal de possibilitar la presa de decisions
consensuades, tot respectant que, en cas de discrepàncies, la darrera decisió
correspondrà als òrgans de govern municipals.
Per tal d’aconseguir aquests objectius caldrà establir els mecanismes adequats per
facilitar la informació, així com el recolzament a través dels mitjans necessaris per als
consells de districte.

Article 2.- FINALITATS
Amb la constitució dels Consells de Districte l’Ajuntament mostra la seva voluntat
d'aconseguir els objectius següents:


Mantenir un espai d'informació, estudi i debat entre l'Administració Municipal, els
ciutadans i les ciutadanes i el conjunt d'entitats i associacions radicades en el
Districte.



Possibilitar que les actuacions municipals de l'Ajuntament de Sabadell comptin
amb la consulta i participació dels sectors implicats.



Crear un espai d’informació i debat entre els diferents agents participatius on se
cerquin decisions consensuades sobre aquells elements que els òrgans de
govern municipals cregui oportuns.



Sensibilitzar la població de la importància de la participació de les entitats
cíviques i dels ciutadans i ciutadanes en la planificació i gestió públiques
municipals.



Promoure la corresponsabilització ciutadana en la configuració de l’espai físic.



Fer copartíceps de les decisions, en la mesura que sigui possible, a les entitats i
associacions de les actuacions i de la prestació dels serveis públics municipals.



Fomentar i vehicular la col·laboració entre les entitats del Districte i la d'aquestes
amb l'Administració municipal.
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Fomentar la relació i la solidaritat entre els diferents barris que componen l’àmbit
territorial d’actuació.



Contribuir a l’enfortiment de l’associacionisme.



Garantir els drets i deures del veïnat reconeguts en la legislació vigent.



Promoure debats sobre temes d’interès general, siguin o no de competència
municipal.

Article 3.- ÀMBITS D’ACTUACIÓ
Els Consells de Districte, atès que són òrgans de participació i consulta de caràcter
territorial, tindran com a àmbit territorial d'actuació els districtes, configurats com a divisió
administrativa del terme municipal segons acord del Ple Municipal de 25 de juny de 1985.
L'àmbit d'actuació de cada Consell de Districte correspon al següents sectors i barris de
la ciutat (*):

DISTR ICTE 1
Format per dos sectors: Centre i Sant Oleguer

Sector Centre (3 barris)

Sector Sant Oleguer (3 barris)

Centre
Hostafrancs
La Cobertera
Laietana
Sol i Padris
Avinguda-Eixample

DISTR ICTE 2
Format per tres sectors: Creu Alta, Can Puiggener i Togores

Sector Creu Alta (1 barri)
Sector Can Puiggener (1 barri)

La Creu Alta
Can Puiggener

DISTR ICTE 3
Format per tres sectors: Ca n'Oriac, Nord i Sant Julià

Sector Ca n'Oriac (3 barris)

Sector Nord (4 barris)

Ca n'Oriac
Torreguitart
Torrent del Capellà
Sant Julià
Plana del Pintor
Can Deu
La Roureda

6

Reglament Municipal
dels Consells de Districte

DISTRICTE 4
Format per tres sectors: la Concòrdia, Can Rull i Berardo

Sector la Concòrdia (2 barris)
Sector Can Rull (3 barris)

DISTRICTE 5
Format per tres sectors: Gràcia, Can Feu i Oest
Sector Gràcia (1 barri)
Sector Can Feu (2 barris)

La Concòrdia
Can Borgonyó
Can Rull
Cifuentes
Via Alexandra

Gràcia
Can Feu
Els Merinals

DISTRICTE 6
Format per tres sectors: la Creu de Barberà, Sud i Sant Pau

Sector Creu de Barberà (2 barris)
Sector Sud (2 barris)

La Creu de Barberà
Les Termes
Espronceda
Campoamor

DISTRICTE 7
Format per dos sectors: la Serra i Est

Sector la Serra

El Poblenou
Torre-romeu

(*) Els districtes 1, 4, 5 i 7 compten amb uns altres barris no detallats en la divisió
territorial de 1985:


Els barris de la Cobertera i Laietana formen el que popularment es coneix com a
barri de Covadonga.



Al Sector Sant Oleguer, el barri de Nostra Llar



Al Sector Berardo, el barri de Castellarnau.



Al Sector de Can Feu, el barri de la Serra d’en Camaró.



Al Sector La Serra, el Raval de l’Amàlia.
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Article 4.- ATRIBUCIONS
Les atribucions dels Consells de Districte són fonamentalment de caràcter consultiu i
informatiu, per la qual cosa podran elaborar els estudis, informes, propostes i
suggeriments que estimin convenients per la recerca de posicionaments conjunts a
iniciativa pròpia o bé a petició de l'Ajuntament.
En aquest sentit, els Consells de Districte podran:


Impulsar altres mecanismes, experiències o iniciatives que facilitin i promoguin la
participació.



Formular propostes per resoldre els problemes, relacionats amb l'actuació
municipal en el Districte, que els afecten.



Emetre informes sobre les propostes d'actuació municipal en el seu àmbit
territorial.



Emetre i plantejar propostes i suggeriments en relació al funcionament dels
serveis i organismes municipals en el seu àmbit territorial i de ciutat.



Sol·licitar i rebre informació de l'administració sobre les actuacions municipals en
l'àmbit territorial.



Vetllar per l’eficàcia en la prestació dels serveis del municipi.



Emetre i formular propostes i suggeriments, així com rebre informació, en relació
al funcionament de qualsevol servei públic o activitats de les administracions
públiques en el Districte i manifestar opinió sobre tot allò que afecti els interessos
col·lectius dels veïns del Districte.



Vetllar per quin ha de ser l’ús dels equipaments municipals dels districtes,
especialment els centres cívics.



Rebre, si s’escau, suport tècnic per part de l’Ajuntament per a les seves
comeses.

Article 5.- PERMANÈNCIA I RENOVACIÓ
Els Consells de Districte tindran la consideració d'òrgans territorials de participació de
caràcter permanent. Malgrat aquest caràcter permanent, s'hauran de renovar quan acabi
el mandat de la Corporació Municipal.
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Article 6.- ORGANITZACIÓ
El Govern dels Consells de Districte s'exercirà mitjançant el president/a i el Ple del
Consell.

Article 7.- PRESIDÈNCIA
El president/a del Consell de Districte serà nomenat per l'alcalde entre els regidors i les
regidores integrants de la llista més votada en l'àmbit territorial del Districte en les
eleccions municipals.
En els casos d 'absència o malaltia del president/a, el substituirà amb caràcter accidental
l’altre regidor/a membre del Consell de Districte.

Article 8.- ATRIBUCIONS DEL PRESIDENT
El president/a del Consell tindrà les següents atribucions:


Dirigir i administrar el Consell.



Representar el Consell i l'Ajuntament en el Districte.



Convocar i dirigir les sessions del Ple del Consell.



Elevar els acords del Consell a l'alcalde i, si s’escau, al Ple de l'Ajuntament.



Vetllar per l’execució dels acords del Consell.



Autoritzar, amb el vist-i-plau, totes les actes i certificacions dels acords del
Consell.



Donar informació sobre el desenvolupament dels temes debatuts pel Consell.



Organitzar Assemblees Generals, informatives i de debat per a tots els veïns.



Garantir el contacte i la relació amb els veïns a través de reunions, visites i altres
mecanismes que s’estableixin.



Nomenar els vocals que s’incorporin als consells de districte un cop aquest ja
s’hagi constituït.



Totes aquelles altres funcions intrínseques al càrrec de president/a i les que li
siguin expressament delegades pel Ple.

9

Reglament Municipal
dels Consells de Districte

Article 9.- EL PLE
El Ple és el màxim òrgan col·legiat de govern del Consell de Districte i estarà format pel
president/a i un nombre de vocals no inferior a set ni superior a trenta.
El Ple de l'Ajuntament de Sabadell determinarà el nombre exacte de vocals de cada
Consell de Districte en funció del nombre d'habitants, la diversitat i les peculiaritats del
moviment associatiu i altres circumstàncies específiques de cada Districte.
De conformitat amb el que disposa l'article 58 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i
de Règim Local de Catalunya, la composició dels Consells de Districte haurà d'assegurar
la presència de regidors/res de l'Ajuntament, de representants del veïnat, a través de les
organitzacions polítiques, i de les associacions ciutadanes. Tanmateix és voluntat de
l’Ajuntament convidar d’altres organismes que operen territorialment a tenir representació
dins els Consells de Districte.
Quant als regidors presents al Consell, a més del President, formarà part també del
Consell de Districte en qualitat de vocal un regidor de l’Ajuntament de la llista més votada
en les darreres eleccions municipals que serà designat pel Ple Municipal.
Quant als representants del veïnat corresponents a les organitzacions polítiques, seran
cinc. Per designar-los, es farà atenent als resultats de les darreres eleccions municipals i
s'aplicarà el següent procediment:


La designació es farà de conformitat amb els resultats de les eleccions
municipals en el districte.



El Secretari General de l’Ajuntament assenyalarà, d'acord amb el que disposa la
legislació electoral, el nombre de vocals que correspon a cada partit, federació,
coalició o agrupació política.



Un cop realitzada l'operació anterior, els representants de cada candidatura
designaran els que seran proposats com a vocals del Consell.

Quant als representants d’associacions ciutadanes i d’altres organismes que tenen seu
als districtes, el Consell de Districte comptarà, com a mínim, i sempre que la realitat
associativa així ho permeti, amb els següents vocals:


Entitats:
1 per cada Associació de Veïns
1 per les entitats de gent gran
1 per les entitats culturals
1 per les entitats juvenils
1 per les entitats educatives (AMPA)
1 per les entitats esportives
1 per associacions de comerciants
1 per associacions regionals
1 per altres entitats
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Altres organismes:
1 pels centres d’ensenyament de primària i secundària
1 pels centres d’atenció primària

Les entitats ciutadanes, per estar representades, hauran d’estar legalment constituïdes i
inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i estar funcionant en l’àmbit del Districte.
Quant a les associacions de veïns, que tenen representació directa, cada entitat
designarà un representant que haurà de residir obligatòriament en el districte on té la seu
l’entitat.
La resta d’entitats, amb representació indirecta, hauran d’haver designat candidat
prèviament per la Junta de la seva pròpia entitat, i aquest serà escollit posteriorment per
la resta d’entitats de l’àmbit que representi. S’arbitraran, en aquests casos, mecanismes
que permetin la relació entre totes les entitats de l’àmbit representat i el seu representant.
També podrà assistir al Consell de Districte, amb veu i sense vot, un representant, que ha
de ser resident al Districte, proposat per cada una de les organitzacions polítiques que
obtingueren un mínim del 5% dels vots del cens del Districte en les eleccions municipals
últimes i que no tenen representació dins el Consell de Districte pel procediment descrit
més amunt.
L’aprovació del nomenament dels vocals dels Consells de Districte correspondrà al Ple de
l'Ajuntament de Sabadell en la constitució inicial. Quant a les incorporacions posteriors i
substitucions, el nomenament correspondrà al Regidor del Districte.

Article 10.- CAUSES DE PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE MEMBRE DEL CONSELL
DEL DISTRICTE
Els membres dels Consells de Districte perdran la condició de tal en els casos següents:
a) A causa de defunció.
b) Per renúncia.
c) Si perd la condició de regidor/a de l’Ajuntament.
d) Com a resultat de proposta raonada de l’organisme o entitat que el membre
representi.
e) Per faltar injustificadament a les sessions del plenari del Consell tres vegades
continuades o cinc d’alternes.
f) En el cas d’Associacions de Veïns i representants d’organitzacions polítiques, quan
el vocal deixi de residir en el Districte.
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Article 11.- ATRIBUCIONS DEL PLE
Seran atribucions del Ple del Consell de Districte les següents:


Ser consultat i debatre sobre l'actuació municipal en l'àmbit del Consell.



Emetre informes, a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, sobre actuacions
municipals que incideixin en el seu àmbit territorial.



Exercir el dret a la iniciativa davant de l'Ajuntament de Sabadell, formulant
propostes dirigides a l'adopció de mesures per part de l'administració municipal,
com a expressió del dret de proposta.



Exercir un seguiment constant sobre les obres i els serveis municipals de
districte, especialment en matèria educativa i política urbanística, socio-sanitària,
de protecció del medi ambient, de subsistències, cultural i esportiva.



Trametre a l’Alcaldia i als òrgans municipals competents les aspiracions del
veïnat quant a la prioritat o urgència en la realització, la reforma o la millora
d’obres, instal·lacions i serveis de caràcter municipal que afectin el districte i que
el Consell estimi que mereixen especial atenció.



Prendre posició en aquells temes territorials o temàtics que desenvolupin altre
administracions i que tinguin repercussió al districte.



Informar de les denúncies que formulin els administrats en relació a l’estat dels
serveis municipals del districte, sobre les necessitats del districte o respecte a
infraccions d’Ordenances i Reglaments.



Informar, concretament, dels suggeriments dels veïns pel que fa a protecció civil i
medi ambient, activitats culturals i ocupació del temps lliure, ensenyament,
joventut, promoció de la dona, habitatge, sanitat i serveis socials.



Informar i promoure ajudes econòmiques per realitzar activitats ciutadanes
relacionades amb l’apartat anterior i facilitar, alhora, a les entitats cíviques la més
àmplia informació possible sobre aquests ajuts.



Emetre informes o impulsar el desenvolupament de les Associacions per a la
defensa dels interessos generals dels veïns.



Assistir a la rebuda de les obres que es duguin a terme al Districte.



Vetllar pel bon ritme de les activitats culturals, d’ensenyament, sanitat i serveis
socials i exercir-ne un seguiment si fos necessari.
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Assistir a les visites d’inspecció a les obres ordinàries, a així com a les de
caràcter urbanístic que es realitzin en el districte i formular els informes i les
propostes que estimin convenients per a l’interès públic.



Presentar propostes de prioritats de les obres i els serveis al districte, abans
d’elaborar el pressupost municipal.



Informar els veïns i les entitats de l’activitat municipal en general, i del Consell en
particular.



Elaborar estudis sobre les necessitats del Districte.



Crear les comissions sectorials d'estudi i altres òrgans complementaris que siguin
necessaris per donar més operativitat i participació a les seves actuacions.



Qualsevol altra competència necessària per a la consecució de les seves
finalitats i pròpies de la seva naturalesa jurídica.



Garantir el seguiment dels acords adoptats pel Ple del Consell.

Article 12.- RÈGIM DE SESSIONS I FUNCIONAMENT
El Ple del Consell de Districte haurà d'ajustar el seu funcionament a les següents regles:
a) Tindrà sessió ordinària cada tres mesos com a mínim i extraordinària quan el
President/a ho decideixi o quan ho demanin la quarta part, com a mínim, del
nombre legal de membres del Consell.
En aquest últim cas, el president/a està obligat a convocar-la dins els deu dies
següents al de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més enllà d'un mes
des que ha estat sol·licitada.
b) Les sessions plenàries, ordinàries i extraordinàries, s'han de convocar, com a
mínim, amb una setmana d'antelació, llevat de les extraordinàries de caràcter
urgent.
c) L’ordre del dia de la sessió, que s’acompanyarà a la convocatòria, serà elaborat
pel president/a, el/la qual hi podrà incloure, aquells assumptes que siguin
proposats pels membres del Consell.
d) El Ple es constituirà vàlidament amb l'assistència d'un terç del seu nombre legal de
membres, que mai no pot ser inferior a tres. Aquest quòrum s'haurà de mantenir
durant tota la sessió. És preceptiva l'assistència del president/a i del secretari/a o
de qui legalment els substitueixi.
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e) L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària, llevat que una quarta
part dels assistents sol·licités votació nominal.
També es consideraran aprovades per assentiment les propostes que, un cop
anunciades pel president/a, no originin cap objecció o oposició.
f) L'assistència i el vot són personals i indelegables.
g) Les sessions plenàries seran públiques, llevat dels casos legalment previstos.
h) Els veïns del districte podran intervenir en algun dels assumptes inclosos a l’ordre
del dia de les sessions del plenari. Per fer-ho efectiu, s’haurà de sol·licitar per
escrit al president/a del Consell, amb una antelació mínima d’un dia a la celebració
de la sessió, concretant en quin punt de l’ordre del dia es vol intervenir.
i) En el punt de “Precs i preguntes” qualsevol veí podrà demanar la paraula i la
contestació es farà verbalment, si és possible, en la mateixa sessió. En cas
contrari, es contestarà en la sessió immediata següent, per escrit, si així ho
demana l’interessat.
j) En tot allò que no prevegi aquest Reglament sobre el funcionament dels Plenaris
del Consells de Districte, s'aplicaran les normes de règim local reguladores del
règim de sessions del Ple Municipal i els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre.

Article 13.- EL SECRETARI/ÀRIA
Serà secretari/ària dels Consells de Districte el secretari/ària de la corporació, que podrà
delegar en un funcionari/ària o treballador/a de l'Ajuntament suficientment qualificat. El
secretari/ària assistirà, amb veu però sense vot, a les sessions plenàries i assumirà les
funcions d'assessorament i fe pública pròpies dels secretaris dels òrgans col·legiats
administratius.

Article 14.- ACTES
De totes les sessions del Ple del Consell de Districte, s'estendrà l'acta corresponent amb
expressió del dia, hora de començament i de finalització i temes discutits amb els
membres assistents i els acords presos, la qual serà aprovada oportunament en la sessió
ordinària següent.
Es podrà sol·licitar la transcripció íntegra d'una intervenció, sempre que s'aporti per escrit
el text íntegre d'aquesta.
Les actes de les sessions, una vegada aprovades, estaran a disposició dels veïns en el
taulell d’anuncis del Districte.
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Article 15.- COMISSIONS SECTORIALS
Les comissions sectorials es crearan per acord del Plenari del Consell. Tindran per
finalitat l'estudi i informe sobre temes específics, que seran fitxats en l’acord de creació.
Les comissions sectorials podran tenir caràcter permanent o exclusivament per a un
assumpte en concret segons disposi l'acord de creació.
En tots els Consells de Districte es constituirà, com a mínim, una comissió sectorial.
A les comissions sectorials hi podran participar els membres del Consell, altres
representants d’entitats i ciutadans/nes a títol individual.
Cada comissió tindrà un president/a amb les atribucions de direcció de la sessió, impuls
de la comissió i convocatòria de les reunions, sens perjudici, que el president/a del
Consell podrà convocar sessió de la comissió quan ho consideri oportú.
La designació del president/a de cada comissió sectorial correspondrà al Consell del
Districte a proposta del president/a del Consell.
De cada reunió que se celebri s’estendrà una acta en que constarà el nombre
d’assistents, els assumptes debatuts i els acords adoptats. Les conclusions dels treballs
de cada comissió seran signades pels assistents a les reunions.
Cap Comissió no podrà deliberar sobre assumptes que siguin competència d’un altra, i en
els casos que es tractin de temes comuns ho faran conjuntament. El Consell de Districte
establirà els mecanismes necessaris per a que les comissions puguin funcionar.
El president/a de la Comissió podrà ser substituït quan els altres components de la
Comissió el vegin inoperant o contrari al pensament de tots, per això, faran arribar la
proposta per escrit raonat al Ple del Consell, per què adopti les mesures oportunes.
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