El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 12 d’abril de 2021, va aprovar
definitivament el Reglament d’organització i funcionament dels Consells de
Barris de Llançà, en els mateixos termes de l’aprovació inicial.
De conformitat amb l’article 131 de la Llei 39/2015, es publica el text íntegre del
Reglament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’anuncis
municipal i s’anunciarà en el DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat
íntegrament.
Llançà, a la data de la signatura digital
Francesc Guisset i Lagresa
Alcalde

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CONSELLS DE
BARRIS DE LLANÇÀ
Capítol I.
Article 1. Denominació.
Els Consells de Barris de Llançà són òrgans de participació sectorial de caràcter
consultiu de l’Ajuntament de Llançà, per assessorar-lo en totes les matèries de
competència municipal mitjançant l’elaboració d’informes, propostes i qualsevol
altre tipus d’aportació i/o recomanació d’interès de millora dels barris, creat a
l’empara dels articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, regulen
la possibilitat de creació d’òrgans de participació sectorial i els articles 130 i 131
del Reial Decret 2.568/1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i article 95
del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Llançà.
Article 2. Objecte
L’objectiu dels Consells de Barris és canalitzar la participació dels ciutadans i de
llurs associacions, a través dels Consells Territorials de Barris, i del Consell
General de Barris, en els assumptes municipals relacionats amb les seves
funcions.
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b) Conèixer el programa d’actuació, les ordenances i reglaments generals de
l’Ajuntament i els específics de Via Pública, Seguretat Ciutadana i Urbanisme,
així com els altres que afectin de forma total o parcial el nucli urbà de Llançà.
c) Conèixer els grans projectes de la vila, entre d’altres, conèixer i debatre el Pla
d’acció municipal.
d) Impulsar processos de planificació estratègica a la nostra vila.
e) Potenciar la participació dels llançanencs i llançanenques en la definició del
futur de la vila.
f) Proposar accions per promoure el desenvolupament equilibrat i sostenible de
la vila i la cohesió dels barris.
g) Proposar accions per millorar les condicions de qualitat de vida dels habitants
de Llançà.
h) Fomentar la participació ciutadana i col·laborar en el desenvolupament i
millora del teixit associatiu.
i) Potenciar la democràcia, el pluralisme, l’autonomia i la participació.
j) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament, sobre matèries de
competència municipal.
k) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament
dels serveis municipals.
Article 4. Àmbit d’actuació
L’àmbit d’actuació del Consell General de Barris és el municipi de Llançà.
L’àmbit d’actuació dels Consells Territorials de Barris és el territori comprés en el
nucli de població de cada barri.
S’adjunta com Annex I, plànol identificatiu de l’àmbit dels barris.
Article 5. Funcionament
El Consell General de Barris funcionarà mitjançant l’assemblea dels Consells
Territorials.
Els Consells Territorials de Barris actuaran de forma autònoma segons les seves
pròpies normes de funcionament.
Les sessions deliberatives del Consell General s’han de dur a terme en
dependències municipals.
L’Ajuntament ha de posar a disposició dels Consells Territorials els mitjans de
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a) Assessorar els poders públics municipals en la definició de les grans línies de
la política i la gestió municipals i generar-hi consens ciutadà.
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Article 3. Funcions
Amb la finalitat d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en
els assumptes municipals, en relació amb el seu territori, són funcions
específiques dels Consells de Barri:

5.2 . Les reunions seran convocades com a mínim amb una antelació de 2 dies,
amb l’ordre del dia que inclourà els assumptes proposats pel president, vicepresident o una tercera part dels seus membres. De cada sessió s’aixecarà una
acta pel secretari del Consell.
5.3. Els informes, criteris, programes i altres acords adoptats pel Consell que
tinguin el caràcter de proposta, s'elevaran als diferents òrgans municipals,
administracions o institucions per a la seva consideració i tractament.
5.4. Els Consells es constitueixen vàlidament, en primera convocatòria, quan hi
siguin presents la meitat més un dels seus membres, i en segona convocatòria
mitja hora més tard, quan hi siguin presents un terç dels seus membres, assistint
sempre el President o substitut i Secretari.
5.5. Els acords s'adoptaran per consens. En el cas de no haver-n’hi es resoldrà
per majoria simple del vot dels assistents, o es deixarà pendent de resolució.
5.6. Totes les sessions del Consell General i dels Consells Territorials són
públiques.
En els Consells Territorials les persones assistents que no siguin membres,
disposen de l’ús de la paraula, però no del vot.
5.7. Podran ser convidats a participar en el Consell, amb veu però sense vot,
tècnics municipals o d’altres administracions i experts, quan ho requereixin els
temes que es tractin.
Article 6. Composició
6.1.- El Consell General de Barris estarà composat pels següents membres:
President: L’alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui.
Vicepresident: 1r. Tinent/a d’Alcalde.
Vocals:
- Un representant de cada partit polític del Consistori
- Dos representants de cadascun dels Consells Territorials de Barris
següents:
1.- La Vila
2.- La Bateria (del carrer Cabrafiga a la Ctra. de Port de la Selva.)
3.- El Port (del Rec de Boquer, Ctra. de Port de la Selva, carrer Marlet)
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5.1. El Consell General i els Consells Territorials de Barris es reuniran un cop a
l’any amb caràcter ordinari, i tantes vegades com calgui amb caràcter
extraordinari, a iniciativa del President o d’una tercera part dels seus membres.
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suport organitzatiu i administratiu necessaris per al desenvolupament normal
dels treballs dels Consells.

President: L’alcalde/essa o el regidor/a en qui delegui.
Vicepresident: 1r. Tinent / a d’Alcalde.
Vocals:
- Un representant de cada partit polític del Consistori
- 5 persones a títol individual d’especial rellevància ciutadana, o del teixit
associatiu, a proposta dels membres del Consell, que sigui resident o
tingui vinculació directa amb el barri.
Secretari: Actuarà com a secretari, el de la Corporació o funcionari en qui
delegui.
També podran ser membres dels Consells Territorials de Barris les persones que
ho sol·licitin prèviament i hagin estat acceptades pel Consell.
6.3. Normes generals de tots els consells:
Els vice-presidents, exerciran les funcions del president a tots els efectes en
absència d’aquest o del Regidor que el substitueixi.
Els membres representants de l’ajuntament seran renovats a l’inici de cada
mandat.
La resta de vocals seran renovats per acord exprés del Consell.
No podran formar part dels Consells a títol individual els regidors que formin part
del Consistori en la vigent legislatura.
Disposició final
El present Reglament entra en vigor quinze dies hàbils després d’haver estat
publicat en el Butlletí Oficial de la Província.

Document signat per FRANCESC GUISSET LAGRESA
en data 16/04/2021

Signat per:
Diputació de Girona
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6.2.- Els Consells Territorials de Barris estaran composats pels següents
membres:

Butlletí Oficial de la Província de Girona

4.- Setcases (de la UA Estació al Càmping l’Ombra)
5.- Valleta
6.- Sant Genís (del rec de Boquer al carrer Girona)
7.- Grifeu (del carrer Girona a la Ctra. de Portbou)
8.- Cap de Ras
9.- Les Carboneres – Farella – Tonyines
10.- Cau del Llop – Fener
11.- Sol no urbanitzable.
- 5 persones a títol individual d’especial rellevància ciutadana, o del teixit
associatiu a proposta dels membres del Consell.
Secretari: Actuarà com a secretari, el de la Corporació o funcionari en qui
delegui.

