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De conformitat amb el que disposa l’article 133.2 de la llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques, es publica a la web municipal el text de l’avantprojecte del 
Reglament d’organització i funcionament del Consell Agrari Local de Sant 
Vicenç dels Horts, per tal que els ciutadans o entitats que es considerin 
afectades, emetin si ho consideren convenient, la seva opinió amb anterioritat a 
la seva aprovació inicial: 
 
 
REGLAMENT D’ORGANITZACIÒ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL  
AGRARI LOCAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS 
 
 

PREÀMBUL 
 

La participació ciutadana en la gestió dels assumptes municipal ha estat 
reconeguda per la legislació reguladora del règim local.  Així, els articles 69 de 
la llei 7/1985,  de 2 d’abril,  reguladora  de les bases de règim local (LBRL) i 
l’article 154 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC), disposen 
que “les corporacions locals han de facilitar la més àmplia informació sobre llur 
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local”. 
 
Un dels mecanismes per articular aquesta participació és la creació d’òrgans de 
participació sectorial. 
 
En aquest sentit,  l’article 62 del TRLMRLC preveu que “per acord del Ple, es 
poden crear òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits 
d’actuació pública municipal que per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat 
d’integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes 
municipals (...)” 
 
Per altra banda, l’article 25.2 d) de la LBRL,  així com l’article 66.3 del 
TRMRLC, preveuen com a competències dels municipis  ”....la conservació dels 
camins i vies rurals”.  Així mateix, contemplen la competència en matèria de 
“protecció del medi ambient”.  
 
En base a aquesta normativa, i amb finalitat de potenciar el món agrari i establir 
un marc de col·laboració amb la pagesia de Sant Vicenç dels Horts, es crea el 
Consell Agrari Municipal,  com a òrgan de participació i consulta. 
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Atès que la LBRL, en el seu article 4.1 a)  preveu que els municipis gaudeixin 
de potestat reglamentària i d’autoorganització,  l’Ajuntament de Sant Vicenç 
dels Horts,  fent ús de les facultats, dicta el present Reglament; 
 
 

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
 
CAPÍTOL I.-  CONSTITUCIÓ I NATURALESA JURÍDICA  
 
Article 1 
 
Es crea el Consell Agrari de Sant Vicenç dels Horts,  a l’empara del que 
disposen els 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.  
 
Article 2 
 
El Consell Agrari municipal és un òrgan de caràcter consultiu, d’assessorament 
i de participació en matèria agrària de l’Ajuntament,  constituït en base a les 
competències reconegudes pels articles 25.2 d) i f) de la llei 7/1985 de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i de l’article 66 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,  que fixa el seu domicili ______________________.      
 
CAPITOL II.-  FUNCIONS  
 
Article 3  
 
El Consell Agrari té com a fins essencials la conservació de camins i vies 
rurals, la protecció del medi,  la salvaguarda dels sòls agrícoles i la promoció de 
les activitats agràries i,  en general,  la progressiva millora de les condicions 
d’infraestructura,  planejament i serveis del contorn agrari municipal i comarcal. 
 
Article 4      
 
Seran funcions del Consell Agrari: 
 

a) Cooperar en la confecció de programes. 
b) Fer propostes concretes d’actuació que desenvolupin els esmentats 

programes, camins i vies rurals. 
c) Cooperar en la confecció de programes i convenis amb el Consorci 

del Parc Agrari.  Discutir la política del Consorci del Parc Agrari del 
Baix Llobregat,  en tot el que afecti al terme municipal de Sant Vicenç 
dels Horts,  així com elevar propostes al propi Consorci a través de la 
representació de l’Ajuntament. 

d)  L’Anàlisi, el debat i la proposta de solucions als problemes agraris, i      
individuals o col·lectius. 
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e) Anàlisi dels pressupostos de caràcter públic que es destinin a 
l’agricultura. 
 
f) Planificar i dur a terme cursos,  conferències o altres activitats de 
caràcter formatiu, informatiu i cultural. 
Informar sobre la idoneïtat de criteris en la imposició de tributs 
municipals, autonòmics o estatals al sector agrari. 
 
g) L’estudi de la normativa i planejament que afecti al règim jurídic, d’ús 
o de treball agrari a nivell municipal i si s’escau, elaborar les 
consideracions, valoracions o dictàmens corresponents.    
 
h) L’estudi de la normativa i planejament que afecti al règim jurídic, d’ús 

o de treball agrari, a nivell municipal i si s’escau, elaborar les 
consideracions, valoracions o dictàmens corresponents. 

i) Analitzar i valorar projectes d’obra o infraestructura de l’Administració 
pública que afectin o interessin el conjunt físic o social de contorn 
agrícola local. 

j) Col·laborar en la planificació de la vigilància rural elaborant propostes 
de programes estacionals de defensa i protecció rural. Controlar  
l’eficàcia d’aquest servei. 

k) Qualsevol altre qüestió que afecti amb àmbit agrari del municipi.   
 
 

TITOL II 
ORGANITZACIÓ 

      
   

CAPITOL 1.  COMPOSICIÓ  
 
Article 5 
 
El Consell Agrari estarà integrat per: 
 

- L’alcaldessa 
- Tres regidors/es, que seran en tot cas, els de medi ambient, seguretat 

ciutadana i promoció econòmica. 
- 1 representant de cada partit polític amb representació municipal. 
- 1 membre per cada associació agrària del municipi 
- Igual nombre de membres, designats per les organitzacions professionals 

agràries amb representació local, segons la seva representativitat  a la 
Cambra Agrària Provincial. 

- Un funcionari, que exercirà de secretari. 
 
 
També hi seran presents els tècnics municipals que treballen directament en 
l’espai agrícola, i un tècnic del Parc Agrari, tots ells amb veu però sense vot. 
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Article 6   
 
Són òrgans del Consell Agrari: 
 

- La Presidenta ,  Alcaldessa o regidor en que delegui. 
- El Vice-president ,  que serà el regidor amb representació del Consorci 

del parc Agrari. 
- El Ple , composat per la totalitat dels seus membres, 
- Comissions de Treball ,  que es considerin necessàries.   

 
 
Article 7  
 
1.-  La Presidenta té les següents funcions: 
 
a.-  Ostenta la representació del Consell 
b.- Convoca les sessions, les presideix i modera els debats. 
c.- Formula l’ordre del dia. 
d.- Dirimeix els empats en les votacions amb el seu vot de qualitat.        
e.- Proposa la creació de comissions de treball. 
f.-  Autoritzar l’assistència al consell de persones amb coneixements específics 
quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable. 
 
2.-  El Vice-president/a substitueix a la presidenta en cas de vacant, absència o 
malaltia. 
Assistirà a aquesta en les seves funcions. 
 
 
Article 8 
 
El Ple del Consell 
 
1.- El Ple del Consell és l’òrgan de màxima representació i deliberació del 
Consell Agrari Municipal de Sant Vicenç dels Horts, integrat per la totalitat de 
persones designades per formar part d’aquest. 
 
2.-  Són funcions del Ple del Consell 
 

- Debatre i valorar les qüestions competència del Consell 
- Elaborar propostes relatives a les competències del Consell, pel seu debat 

en el Ple Municipal. 
- Debatre els afers que l’Ajuntament proposi. 
- Constituir les comissions de treball i sol·licitar els assessoraments 

necessaris per a la realització de les seves funcions. 
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Article 9 
 
El Secretari/ària 
 
1.-  El Secretari/ària del Consell Agrari, ho es el de la Corporació o persona en 
qui delegui. 
 
 
2.-  Son funcions del Secretari/ària: 
 

- Assistir amb veu, però sense vot a totes les reunions del Ple i de les 
Comissions de Treball. 

- Trametre les convocatòries de les sessions, per ordre de la Presidència. 
- Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament. 
- Redactar i autoritzar les actes de les sessions. 
- Certificar els acords, amb el vist-i-plau del President, 

 
 
Article 10       
 
Comissions de Treball 
 
1.-   La seva creació correspon al Ple del Consell 
 
2.- Es constituiran amb els representants de les entitats directament 
relacionades amb l’objectiu propi de la comissió i altres persones amb 
coneixements específics.  La composició serà aprovada pel Ple del Consell. 
 
 3.-  Les comissions elevaran propostes o informe al Ple del Consell, i aquest, si 
s’escau,  al  Ple de l’Ajuntament. 
 
 
Article 11 
 
Nomenament i duració del mandat 
 
1.-  Els consellers proposats a l’Ajuntament seran nomenats per l’Alcaldessa.     
 
No obstant això, els representants de les associacions i organitzacions agràries 
podran canviar el seu representant d’acord amb la seva normativa interna. 
 
2.-  El nomenament serà com a màxim per quatre anys, expirant, en tot cas, 
amb el mandat de la Corporació,  amb possibilitat de renovació. 
 
3.-  En tot cas, els membres del Consell Agrari, cessaran: 
 
  - per renúncia expressa          
  -  expiració del termini del seu nomenament, 

-   declaració d’incapacitat o inhabilitació pel càrrec o sentència judicial ferm 
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-   per cessament dictat per l’Alcaldessa, a proposta de la mateixa  
organització que va proposar al conseller. 

-   per mort. 
 
 
CAPITOL II.-  FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC     
 
Article 12 
 
El Consell Agrari celebrarà sessions ordinàries cada tres mesos i sessions 
extraordinàries quan ho decideixi el president o quan ho demani la quart part, 
almenys, dels membres del consell. 
 
2.- Les convocatòries de les sessions corresponen al president,  i s’han de 
convocar,  com a mínim, amb dos dies hàbils d’antelació,  llevat de les 
extraordinàries de caràcter urgent.  Sempre que les disponibilitats dels serveus 
municipals ho facin possible,  s’intentarà que la convocatòria es lliuri amb una 
setmana d’antelació,  a fi de que els participants puguin fer les consultes o 
treballs preparatoris que creguin convenients.  Juntament amb la convocatòria 
de les sessions els membres del Plenari han de rebre una primera 
documentació general sobre el tema per tractar durant la sessió, per tal de fer-
ne una primera aproximació. 
 
 
Article 13       
 
1.- La vàlida celebració de les sessions requerirà que hi siguin presents en el 
moment de la constitució un terç dels membres a més del president/a i del 
secretari/ària. 
 
2.- L’adopció d’acords es produeix mitjançant votació ordinària, i per majoria 
simple dels assistents. Sempre que es pugui s’intentarà arribar a decisions 
consensuades. Cas d’una abstenció majoritària, obligaria a continuar les 
deliberacions o bé passar el tema a una sessió posterior. 
 
En cas de votació amb resultat empat, s’ha d’efectuar una altre votació, i, si 
persisteix l’empat,  decideix el vot de qualitat del president. 
 
3.- Quan s’hagin de tractar temes de transcendència per al municipi o ho 
requereixi l’especificitat de les matèries a tractar, i així ho decideixi el Consell 
Agrari, es convocarà a la sessió als ciutadans i les entitats mes representatives 
en l’àmbit municipal. 
 
4.- L’ordre del dia de les sessions, l redactarà el president incloent-hi els 
assumptes que consideri convenient i els que proposin els membres del 
Consell Agrari. 
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Article 14 
 
Els informes, les avaluacions,  els criteris, els programes, propostes, etc. fets 
pel Consell Agrari es podran elevar als diferents òrgans de l’Administració 
Pública pel seu coneixement, consideració i tractament. 
 
 
Article 15 
     
En tot el que no preveu el present Reglament quant a funcionament del Consell 
Agrari, regiran les disposicions de règim local que regulen el funcionament del 
Ple de l’Ajuntament. 
 
 

TITOL III 
Modificació i dissolució 

 
 
Article 16 
 
La modificació d’aquest Reglament s’ajustarà als mateixos tràmits exigits per a 
la seva aprovació. 
 
 
Article 17  
 
El Consell Agrari Municipal, es podrà dissoldre a iniciativa de la majoria dels 
seus membres, amb l’acord del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL     
 
Aquest Reglament entrarà en vigor el dia següent a la publicació del seu text 
íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i hagi transcorregut el 
termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2’abril. 
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