L’article 4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Jurídic de les
Entitats Locals estableix que en la seva qualitat d’Administracions públiques de
caràcter territorial, i dins de la esfera de les seves competències, correspon en tot cas
als municipis les potestats reglamentaries i d’autoorganització.
L’article 49 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril estableix que l’Ajuntament, en exercici de la seva
autonomia organitzativa, pot crear altres òrgans municipals complementaris,
respectant en tot cas la organització bàsica determinada per les lleis. La creació dels
òrgans complementaris ha de respondre als principis d’eficàcia, economia
organitzativa i participació ciutadana.
El Reglament de Participació Ciutadana, aprovat al Ple de l’Ajuntament el dia 13 de
juny de 2016 i publicat al BOPB en data 12 de setembre de 2016, regula en els seus
articles 29 i següents, les normes bàsiques de creació i funcionament del Consell del
Poble.
És voluntat de la regidoria de Participació Ciutadana la creació d’un Consell del Poble
que permeti donar veu als veïns del municipi respecte a les grans línies de la política i
gestió municipal.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària de l’Ajuntament en data 26 de setembre de
2017 i vistes les competències que m’han estat conferides en virtut de la delegació
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant decret de data 2 de febrer de
2017, proposo els següents:
ACORDS:
PRIMER: CREAR EL CONSELL DE POBLE com a òrgan consultiu i de participació
ciutadana que tindrà com a objectiu principal debatre els plans d’actuació generals,
canalitzar queixes i suggeriments i assessorar el govern municipal respecte a les grans
línies de la política i gestió municipal.
SEGON: APROVAR el Reglament intern de funcionament del Consell de Poble, que
s’adjunta a la present proposta.
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QUART: PUBLICAR l’adopció d’aquest acord al web municipal i al tauler d’anuncis als
efectes escaients.
Premià de Dalt , signat electrònicament al marge a la data que hi figura.
Immaculada Fernández Martínez
Regidora de Participació Ciutadana
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TERCER: FACULTAR la Regidoria de Participació Ciutadana a iniciar tots els tràmits
necessaris per al correcte funcionament i creació de l’òrgan.
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