
REGLAMENT CONSELL SOCIAL DE MOLLERUSSA 
 

El reglament del CSM el van aprovar els representants d’entitats de Mollerussa. Un  

dels passos primordials per l’entrada en funcionament real del Consell. També al 

Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 65, de 11 de maig de 2010, ha 

sortit publicat el text íntegre del Reglament Regulador de CSM, que va ser aprovat 

inicialment pel Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 11 de març de 2010.  

 

REGLAMENT CONSELL SOCIAL DE MOLLERUSSA  

Títol I 

Atribucions 

Article 1. El Consell Social de Mollerussa es configura com un òrgan estable de 

participació  de caràcter consultiu. Les atribucions del Consell Social estaran d’acord 

al que marca  l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril Reguladora de les Bases 

de Règim Local així com de la Llei 8/1987, de 15 d’abril en els articles 59 i 60.  

Article 2.  Correspon al Consell Social la facultat de poder emetre resolucions, 

informes i propostes en torn l’esfera de la política social  que afecten la vila de 

Mollerussa.   

- Estudiar i emetre informes sobre aquelles àrees temàtiques que siguin 

objecte de l’àmbit social de Mollerussa. 

- Analitzar la realitat social de Mollerussa des de una visió constructiva i 

crítica. 

- Promoure iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis de la realitat 

social observada. 

- Potenciar la participació ciutadana en les polítiques socials municipals. 

- Actuar com a mecanisme de comunicació entre la ciutadania i l’administració 

local municipal. 

 

Títol II 

Composició 

Article 3. Tot cercant l’operativitat del Consell aquest funcionarà a partir d’un 

Plenari, una comissió permanent i les taules de treball. 



Article 4. EL Plenari estarà integrat per la f igura del president/a, secretari/a i els 

membres del Consell: 

1. La Presidència del Consell Social de Mollerussa caurà sobre la figura de 

l’Alcalde/essa.  

2. La figura del secretari/a estarà escollida per l’alcaldessa a proposta de la 

regidoria d’Acció Social. 

3. El Plenari del Consell Social de Mollerussa cercarà la màxima 

representativitat de l’entramat social municipal. Tindran cabuda totes 

aquelles entitats  legalment constituïdes i l’àmbit d’actuació de les quals 

s’adeqüi a l’esfera social de Mollerussa, així com aquelles persones a títol 

individual especialment implicades en l’entramat social de la vila. 

4. També seran membres del  Consell els tècnics municipals, comarcals i 

autonòmics que treballen  en l’àmbit social de Mollerussa, encara que aquest 

gaudiran de veu però no de dret a vot en les deliberacions que es 

desenvolupin en el si del Consell Social Municipal. 

5. El Consell romandrà obert a totes aquelles entitats que ho demanin un cop 

s’hagi constituït i prèvia aprovació de plenari del Consell. 

6. Les entitats que formin part del Consell hauran d’anomenar dos 

representants per la seva presència en el mateix. La delegació dels 

representants de les entitats a altres membres de les mateixes a fi de la 

seva assistència al Consell haurà de esser acreditada per la mateixa entitat. 

Article 5. La comissió permanent serà l’encarregada de desenvolupar el treball del 

Consell en els intervals en que aquest no es reuneixi en plenari, aquesta estarà 

integrada per: 

- La presidència, que recaurà sobre el vicepresident/a del Consell. 

- El/la Secretaria, de designació per part de la regidoria d’Acció Social. 

- Fins 20 membres que entre els que hi haurà tècnics de l’administració,  

representants de les entitats i els portaveus de cadascuna de les Taules de 

Treball que es derivin del Consell. Aquests membres seran de caràcter 

rotatiu i es canviaran anualment. 

Article 6. El treball operatiu del Consell es desenvoluparà en taules de treball 

temàtiques: 

- Es formaran les taules de treball que el Consell cregui oportunes. 



- Les taules de treball estaran integrades per membres del Consell i persones 

especialitzades en la temàtica tractada que el Consell hagi cregut oportú 

convidar a una taula concreta. 

- El resultat de la tasca desenvolupada en el si de les Taules de Treball serà 

lliurat a la Comissió Permanent per que aquesta les presenti en el Plenari. 

Funcionament : 

Article 7. El Plenari 

1. El Plenari es reunirà en una interval mínim de temps de 6 mesos entre 

cadascuna de les seves trobades.  La convocatòria del mateix es farà amb 

un mínim de 15 dies d’antelació i contindrà l’ordre del dia, la hora i el lloc de 

celebració així com la documentació que sigui necessària per la seva 

celebració. 

2. El Plenari es podrà reunir en convocatòria extraordinària si es sol·lícita per la 

seva presidència o bé per una tercera part dels seus membres. En aquest 

cas la convocatòria s’haurà de realitzar amb un mínim de 48 hores 

d’antelació. 

3. Es en el Plenari on es debatran les propostes de les Taules que integren el 

Consell, aquestes propostes s’aprovaran per Consens o bé  per  majoria 

absoluta en el cas que el quòrum d’assistència superi el 90% dels seus 

membres. En cas que no hi hagi aquest quòrum i la presència de membres 

no sigui inferior al 70% dels membres les votacions s’aprovaran per una 

majoria qualificada de 3/5 parts dels membres presents. 

Article 8. La Comissió Permanent: 

1. La Comissió permanent es reunirà amb una freqüència mínima de dos mesos 

entre sessió i sessió.  La convocatòria es realitzarà amb un període mínim de 

7 dies. 

2. Les decisions adoptades a la Comissió Permanent es regiran o bé per 

consens dels seus membres o bé per majoria absoluta considerant una 

presència mínima. 

3. La Comissió coordinarà les diferents taules de treball que sorgeixin del 

Consell. 

Article 9. Secretari/a: 

La figura del secretari serà l’encarregada d’aixecar acta d’aquells acords  i 

incidències que s’hagin pres en el si del Plenari i de la Comissió Permanent. 



Article 10. Taules de treball. 

1. Atesa la natura de les Taules de Treball, la freqüència de les reunions serà 

marcada per les mateixes, prèvia comunicació a la presidència de la 

Comissió Permanent. 

2. La convocatòria de les mateixes es realitzarà en un mínim de 7 dies previs a 

la seva realització. 

 

 

 


