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Dimarts, 20 de juny de 2017

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de la Roca del Vallès

EDICTE d'elevació automàtica a definitiu de l'acord d'aprovació inicial del Reglament del Consell de pagesia

Exp.: PGA 1071/2017.

Ref.: Aprovació definitiva Consell de pagesia.

De conformitat amb el que preveu l'art. 49 en relació amb l'art. 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les  
bases del règim local, i atès que ha esdevingut definitiva l'aprovació inicial de del Reglament del Consell de pagesia de 
de 30 de març 2017, sotmès a informació pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
13 d'abril de 2017, en el diari El Punt de 7 d'abril de 2017, en el Diari Oficial de la Generalitat de 26 d'abril d 2017, en al  
tauler d'edictes electrònic des del 13 d'abril al 30 de maig de 2017 i en el tauler d'anuncis físic des del 13 d'abril al 30 de  
maig de 2017, sense que s'hi presentessin al·legacions i/o reclamacions, es fa pública la seva aprovació definitiva i se'n 
transcriu el text íntegre:

"REGLAMENT INTERN DEL CONSELL DE LA PAGESIA DE LA ROCA DEL VALLÈS.

DISPOSICIÓ PRELIMINAR.

Article 1.

El  present reglament s'estableix en ús de la  potestat  reglamentària i  d'autoorganització 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 la Roca 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 la Roca del Vallès.

Article 3.-  Àmbit d'Actuació. L'àmbit territorial d'aquest Consell de la Pagesia és el municipi de la Roca del Vallès, en 
totes aquelles qüestions que afectin l'activitat agrícola, ramadera i forestal.

Article 4.- Domicili. El Consell de la Pagesia estarà domiciliat a la Roca del Vallès, carrer Catalunya, 24.

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 la Roca del Vallès, que prèviament a 
la resolució a totes les qüestions que de manera directa o indirecta afectin el 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 la 
Roca del Vallès, que puguin ésser d'interès pel sector, sempre i quan es disposi dels recursos materials i pressupostaris 
necessaris per a la seva execució.
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c) Col·laborar amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès 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 la Roca 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 crear per acomplir les funcions descrites a l'article 5.

CAPÍTOL I.- El Plenari.

Article 7.- El Plenari està composat per:

a) El President, que serà l'Alcalde/essa o persona en qui delegui.

b) Vocals: nomenats pel Ple a proposta de cada un dels col·lectius següents:

• Un representant de cada grup polític amb representació a l'Ajuntament la Roca del Vallès.

• Un representant d'ASAJA.

• Un representant de l'Unió de Pagesos.

• Un representant de cadascuna de les quatre comunitats de regants.

• Un representant dels pagesos del poble de Santa Agnès.

• Un representant dels pagesos del barri de la Torreta.

• Un representant dels pagesos del poble de la Roca.

• Un representant de l'Associació de propietaris Forestals.

• Un representant de la Societat de Caçadors.

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.
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• Redactar les actes i enviar-les junt amb la següent convocatòria. En aquest sentit, cada sessió serà gravada. Aquesta 
gravació constituirà l'acta de la sessió corresponent i quedarà sota custòdia del secretari, qui farà una diligència en què 
quedi reflectit els membres presents, els assistents convidats, l'hora data i lloc d'inici i  acabament de la sessió, els 
acords adoptats i les votacions corresponents a cada acord.

• 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 pels 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. També li 
correspon al Ple la creació de les diferents comissions de treball.

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.

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 semestral. 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.  En aquest  últim cas,  els  sol·licitants  de la  sessió  extraordinària  hauran  de comunicar,  en  la  mateixa 
sol·licitud, l'ordre del dia que proposen per a aquesta sessió. 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 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 del Consell s'adoptaran per majoria simple dels vots del assistents a la sessió, 
i aquests acords quedaran reflectits a 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 amb la matèria, però 
en cap cas tindran caràcter vinculant.

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 mandat dels membres del Consell de la Pagesia coincidirà en la durada amb 
el mandat dels membres de l'Ajuntament, en els termes de l'article 194 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, del  
Règim Electoral General, o de la normativa vigent aplicable en cada moment. Tot això, sense perjudici de la disposició 
transitòria prevista en aquest reglament, pel que fa a la constitució del Consell en el present mandat.

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.
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Tanmateix, els membres del Plenari cessant, seguiran en funcions, fins que no es produeixi el nomenament dels seus 
substituts. Designats els regidors que 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.-  Aquest 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.

Contra  els  acords  anteriors,  que  esgoten  la  via  administrativa,  els  interessats  poden  interposar  recurs  contenciós 
administratiu davant la sala d'aquesta jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre 
recurs si es considera procedent.

Disposició transitòria.

La sessió de constitució del Consell de la Pagesia en el present mandat, tindrà lloc dins dels quatre mesos posteriors a 
la publicació de l'aprovació definitiva del present reglament en l'últim dels diaris oficials en què sigui procedent."

Contra  aquesta  disposició,  que  és  definitiva  i  ferma  en  via  administrativa,  s'hi  pot  interposar  recurs  contenciós 
administratiu davant la Sala d'aquest ordre jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini 
màxim de dos mesos, comptats a partir del dia següent d'aquesta publicació en el  Butlletí Oficial de la Província de  
Barcelona,  d'acord amb els articles 10 i  46 de la Llei  reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  Sens 
perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

La Roca del Vallès, 7 de juny de 2017
L'alcalde, Albert Gil Gutiérrez

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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