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REGLAMENT INTERN DEL
FRANQUESES DEL VALLÈS

CONSELL

DE

LA PAGESIA DE

LES

DISPOSICIÓ PRELIMINAR
Article 1.El present reglament s'estableix en ús de la potestat reglamentària i
d'autoorganitació i de les competències que confereixen a l'Ajuntament l'article
66.2 de 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.
La regulació del funcionament d'aquest òrgan de participació sectorial, adaptat a
la nova regulació legal s'emmarca dins la voluntat de l'Ajuntament d'integrar la
participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals.
El Consell de la Pagesia serà un òrgan de participació ciutadana en la vida
municipal, que tindrà per finalitat informar totes aquelles qüestions que afectin a
l'activitat agrícola, ramadera i forestal de les Franqueses del Vallès a més de
totes aquelles funcions que li encomani el Ple de l'Ajuntament.
La protecció del medi natural, amb polítiques tendents a la seva preservació i
per evitar situacions que poguessin posar en perill una de les riqueses més
importants del nostre territori, sobre la qual tenim l'obligació de preservar per tal
que en puguin gaudir les generacions futures en les millors condicions,
constitueix un deure i una responsabilitat, no només dels poders públics, sinó
de tots els ciutadans, entitats i associacions implicades en aquest àmbit
d'actuació.
TÍTOL I.- Denominació, àmbit d’actuació, domicili i funcions.
Article 2.- Sota la denominació “CONSELL DE LA PAGESIA”, es constitueix un
òrgan de consulta i assessorament en matèria agropecuària i forestal de les
Franqueses del Vallès.
Article 3.- Àmbit d'Actuació. L'àmbit territorial d'aquest Consell de la Pagesia
és el municipi de les Franqueses del Vallès, en totes aquelles qüestions que
afectin l'activitat agrícola, ramadera i forestal.
Article 4.- Domicili.
El Consell de la Pagesia tindrà la seva seu al Centre de Recursos Agraris,
situat a la masia de can Ribas, Camí Antic de Vic, 10 de les Franqueses del
Vallès.
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Article 5.- Funcions. Les funcions del Consell de la Pagesia són:
a) Actuar com a organisme de consulta i assessorament del Ple de
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, que prèviament a la
resolució a totes les qüestions que de manera directa o indirecta
afectin al sector agrícola, ramader i forestal del terme municipal,
demanarà informe al Consell de Pagesia.
b) Elaborar els estudis, informes i dictàmens dels assumptes que li
siguin encomanats pel Ple de l’ajuntament de les Franqueses del
Vallès, que puguin ésser d’interès pel sector, sempre i quan es
disposi dels recursos materials i pressupostaris necessaris.
c) Col·laborar en la preparació i execució de la política agrària, ramadera
i forestal del terme municipal, presentant iniciatives, propostes,
suggeriments i traslladant les queixes del sector a l’ajuntament, per
tal que siguin discutides en els òrgans competents.
d) Ser consultats en els processos d’elaboració de reglaments i
ordenances dels serveis afectes en el sector i en aquells assumptes
d’especial incidència en aquest.
e) Ser informats de les decisions que l’ajuntament adopti en aquells
temes d’interès pel sector i de les actuacions que afectin al sector
agrícola, ramader i forestal del municipi o de municipis veïns i que
derivin d’altres administracions i/o organismes públics i/o empreses
públiques, quan en tingui coneixement l’Ajuntament de les
Franqueses del Vallès.
f) Promoure el respecte al medi ambient, així com la conservació, la
protecció i la millora de la qualitat ambiental, a partir de debats i
actuacions diverses de participació i sensibilització.
g) Difondre de manera pública i fàcilment accessible els documents que
resultin del treball d’aquest Consell.
TÍTOL II.- Òrgans i atribucions.
Article 6.- Composició. El Consell de la Pagesia està composat per:
a) Plenari
b) Les comissions de treball que el Plenari cregui convenient crea per
acomplir les funcions descrites a l’article 5.
CAPÍTOL I.- El Plenari
Article 7.- El Plenari està composat per:
a) El President/a, que serà l’Alcalde/essa o persona en qui delegui.
b) Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius
següents:
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 Un representant de cada grup polític amb representació a
l’ajuntament de les Franqueses del Vallès.
 Un representant d’ASAJA
 Un representant de l’Unió de Pagesos
 Un representant de l’ICASI
 Un representant de la Cooperativa Agrària Comarcal
 Un representant de les comunitats de regants
 Un representant dels pagesos del poble de Llerona
 Dos representants dels pagesos del poble de Corró d’Amunt
 Dos representants dels pagesos del poble de Marata
 Un representant dels pagesos del poble de Corró d’Avall
 Un representant dels pagesos de Bellavista
Els representants han de ser pagesos, ramaders o gent lligada a la
producció agrària, que puguin aportar la seva visió del sector i treballar
per influir-hi.
c) El secretari/a, que serà el de la corporació o persona en qui delegui.
Que tindrà les funcions de:
 Preparar la relació d’assumptes que hagin de servir al
President/a per determinar l’ordre del dia.
 Redactar les actes i enviar-les junt amb la següent
convocatòria.
 Convocar, per ordre del President/a, les reunions del Consell
de la Pagesia.
d) Prèvia invitació del President/a, podran assistir a les sessions del
Consell, amb veu però sense vot, aquelles persones que per els seus
coneixements i experiència puguin realitzar aportacions.
Article 8.- El Plenari està presidit pel President/a del Consell i serà assistit pel
Secretari/a.
Article 9.- Funcions del Plenari. El Plenari del Consell es composa de la
totalitat dels seus membres que el formen i té com a funcions:
a) Proposar al President/a el nomenament dels membres de les
comissions de treball que es puguin crear.
b) Conèixer i informar de les consultes, assessoraments, estudis i
dictàmens que sol·liciti el Ple de l’Ajuntament al Consell, i de les
col·laboracions i altres funcions que li siguin requerides.
c) Atribuir els projectes, informes, estudis i restants actuacions que
hagin de desenvolupar les respectives comissions de treball.
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d) Aprovar, refusar o modificar els projectes, informes o estudis que li
aportin les comissions de treball.

Article 10.- Règim de sessions.
a) Sessions ordinàries: les sessions ordinàries del Consell s’efectuaran
amb una periodicitat bimensual. El president/a convocarà i
confeccionarà l’ordre del dia que es distribuirà als seus membres
amb una antelació mínima d'una setmana.
b) Sessions extraordinàries. Les sessions extraordinàries se celebraran
mitjançant convocatòria de la presidència a instància d’aquesta o
d’una quarta part dels membres del plenari del Consell de la Pagesia,
en un termini màxim de quinze dies. Cap sessió, però, no es podrà
celebrar, vàlidament, sense l’assistència del President/a i del
secretari/a o de les persones en qui hagin delegat.
A banda d’aquests dos tipus de convocatòries, el Consell de la Pagesia
convocarà a una assemblea anual a tots els titulars d’explotacions
agroramaderes per informar dels resultats dels temes treballats durant el darrer
exercici i recollir altres suggeriments.
Article 11.- Acords.
Els acords del Plenari seran adoptats per majoria simple dels assistents i
aquests acords quedaran reflectits en les actes de les reunions.
En cas d’empat es decidiran amb el vot de qualitat del President/a.
Els acords de proposta, dictamen o suggeriment que s’adoptin es faran arribar
a l’òrgan competent en la matèria però en cap cas tindran caràcter de
vinculants.
Article 12.- Ordre del dia. L’orde del dia de les sessions del plenari l’establirà el
President/a.
Article 13.- Mandat dels seus membres. El Plenari es renovarà dins dels tres
mesos, des de la constitució del nou consistori i s'ha de sol·licitar a les entitats
representades en el Consell de la Pagesia que nomenin els seus
representants. Els seus membres podran ésser en tot moment revocats per
aquell qui els hagi designat.
Tanmateix, els membres del Plenari cessant, seguiran en funcions, fins que no
es produeixi el nomenament dels seus substituts. Designats els regidors que
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formaran part del nou plenari, quedarà constituït, cessant, automàticament els
membres de la mateixa que no tinguin el caràcter de membres del Ple de
l’Ajuntament.
TÍTOL III: Modificació i vigència del reglament de funcionament.
Article 14.- El present reglament podrà ésser revisat per tal d’adequar-lo a
l’experiència de funcionament del Consell a iniciativa del Plenari mateix o del
President/a.
Article 15.- Aquest reglament, una vegada aprovat definitivament, entrarà en
vigor a partir de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i romandrà vigent fins que se n’acordi la seva
modificació o derogació.

Les Franqueses del Vallès, 22 de gener de 2009

Esteve Ribalta Sánchez
ALCALDE

