
Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Assessor Urbanístic 

 

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, del divendres, 1 de març de 2013:  

Publicació anunci de l’aprovació definitiva i text íntegre del Reglament. 

 
 
 
“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CONSELL 
ASSESSOR URBANÍSTIC  
 
Preàmbul  
Els Poders públics, en la seva actuació, s’han de sotmetre a diversos principis, i un d’ells és el 
de la participació ciutadana en els assumptes públics. 
 
Aquest principi s’ha desenvolupat a la legislació de règim local, d’una banda a l’article 69 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i, pel que fa a Catalunya, als 
articles 62  i 63 del Text refós de  la Llei Municipal  i de Règim Local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que estableixen que, per facilitar aquesta participació 
ciutadana en la gestió dels assumptes municipals, cal instrumentar mecanismes com la creació 
d’òrgans de participació sectorial en un àmbit concret de l’actuació municipal 
 
En  l’àmbit urbanístic, el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de  la 
Llei d’urbanisme de Catalunya preveu que els  ajuntaments poden  constituir  voluntàriament 
consells  assessors  urbanístics,  com  a  òrgans  locals  de  caràcter  informatiu  i  deliberatiu,  als 
efectes  de  garantir  i  fomentar  els  drets  d’iniciativa,  d’informació  i  de  participació  de  la 
ciutadania en els processos urbanístics de planejament i gestió. 
 
L’article 48.2.d) del Tex  refós de  la Llei municipal  i de  règim  local de Catalunya, aprovat per 
Decret  Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  reconeix el Consell Assessor Urbanístic  com un dels 
òrgans complementaris de l’organització municipal 
 
L’article 24 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
disposa que els consells assessors urbanístics estaran integrats pels membres que designin els 
ajuntaments, i tenen facultats informatives i deliberatives que se’ls reconeguin. 
 
Article 1. Naturalesa i règim jurídic 
El  Consell  Assessor  Urbanístic  és  un  òrgan  local  d’informació  i  participació,  de  caràcter 
consultiu,  creat amb  l’objectiu de  fomentar  la participació de  la  ciutadania en els processos 
urbanístics de planejament, de conformitat amb el que disposa l’article 8.2 de Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Tet Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya. Com a 
òrgan  consultiu  que  és,  els  acords,  informes  o  propostes  del  Consell  no  tindran  caràcter 
vinculant  i el Consell no podrà, en  cap  cas,  substituir ni  assumir  competències pròpies dels 
òrgans de govern municipals.  
 
El Consell  té  la naturalesa d’òrgan complementari de participació  sectorial dels previstos als 
articles 48.2.d), 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 i els articles 130 i 131 del Reglament 
d’Organització, Funcionament  i Règim  Jurídic de  les entitats Locals, aprovat per Reial Decret 
2.568/1986, de 28 de novembre. 
 



Reglament d’Organització i Funcionament del Consell Assessor Urbanístic 

Article 2. Funcions.  
El consell assessor urbanístic té caràcter informatiu i deliberatiu als efectes de  la redacció del 
Pla d’ordenació urbanística municipal de Manresa.  
 
En aquest sentit les seves funcions seran: ∙  

• Aportar  una  anàlisi  del  planejament,  des  de  la  pluralitat  de  composició  del mateix 
consell, més enllà dels criteris tècnics considerats per l’equip redactor. 

• Analitzar  i  debatre  els  diferents  problemes  urbanístics,  locals  i  territorials,  que  es 
puguin presentar en el procés de redacció. 

• Plantejar,  quan  així  es  cregui  necessari,  criteris,  alternatives  i  suggeriments  als 
problemes presentats. 

• Considerar els documents de planejament amb caràcter previ a la seva aprovació. 
• Opinar sobre aquelles al∙legacions i informes sectorials presentats més significatius.  

 
 
 
Article 3. Òrgans que composen el Consell. 
La Presidència 
La Vicepresidència 
El Plenari 
La Secretaria 
Les comissions de treball 
 
Article 4. Composició i competències dels òrgans del Consell. 
 
a) Presidència: Alcalde 

 
Competències:  

• Representar el Consell  
• Convocar les sessions i establir l’ordre del dia  
• Presidir les sessions i moderar el desenvolupament dels debats 
• Dirimir els empats amb el seu volt 
• Exercir totes aquelles funcions pròpies de la seva condició de president del Consell, 

així com totes aquelles no expressament atribuïdes al Plenari. 
• Exercir les funcions que li delegui el Plenari. 

 
El president podrà delegar totes aquestes funcions en el vicepresident.  
b) Vicepresidència: correspon al tinent d’alcalde, president de l’Àrea de Territori i Paisatge.  

 
Competències:  

• Substituir el president en els casos d’absència, vacant o malaltia  i altres supòsits 
d’impossibilitat. 

• Exercir les funcions que li delegui el president o el Plenari. 
 

c) Vocals: les persones designades per Resolució de l’Alcaldia per formar part del Consell, bé 
en  representació  d’una  entitat  o  en  nom  propi,  per  raó  dels  seus  coneixements  de  la 
matèria urbanística o per  la seva significació i prestigi professional en diferents àmbits de 
la  ciutat,  relacionats  amb  l’urbanisme,  l’habitatge,  el  medi  ambient  i  altres  matèries 
pròpies  del  Consell.  Per  adquirir  la  condició  de  vocal  caldrà  l’acceptació  de  la  persona 
nomenada per l’Alcaldia. 
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d) El  Plenari:  format  pel  president,  el  vicepresident,  els  vocals,  el  secretari  i  la  resta  de 
membres del Consell 

e) Les  Comissions  de  Treball:  el  Plenari  podrà  crear  una  o  vàries  comissions  de  treball, 
indicant la seva composició, funcions i funcionament. 

f) La Secretaria: Serà exercida per la Cap dels Serveis de Territori assistirà a les reunions amb 
veu i sense vot. Aixecarà acta de les reunions i lliurarà els certificats de les sessions amb el 
vist‐i‐plau del president. 

g) Per raó de  les  funcions que tenen assignades, els tècnics municipals podran assistir a  les 
reunions dels òrgans del Consell, prèvia convocatòria  realitzada pel president amb veu  i 
sense vot. 

h) Podran  assistir  a  les  reunions  del  Plenari,  amb  veu  i  sense  tot,  aquelles  persones  que, 
estant relacionades amb temes puntuals a tractar, siguin convocades per la presidència, a 
iniciativa pròpia o prèvia petició. 
 

Article 5. Funcionament. 
Els treballs del Consell Assessor Urbanístic es desenvoluparan a partir de reunions periòdiques 
de caràcter bimensual amb  l’equip redactor del POUM. En aquestes sessions  l’equip redactor 
presentarà l’estat de desenvolupament del document, fent incidència en aquells aspectes que 
es  considerin  d’especial  transcendència.  Els membres  del  consell  assessor  podran  realitzar 
totes  les preguntes que creguin pertinents, així com obtenir  la  informació necessària, per tal 
de poder exercir les tasques d’anàlisi que se’ls demanin. 
 
El règim de les convocatòries i constitució del Consell, el desenvolupament de les sessions i de 
les deliberacions, l’adopció d’acords, el règim de votacions i les actes de les sessions es regiran 
pel  que  disposen  els  articles  17  a  20  de  la  Llei  26/2010,  de  3  d’agost,  de  Procediment 
Administratiu de Catalunya. 
 
Article 6. Ús de la informació. 
Els  membres  del  Consell  hauran  de  guardar  el  deure  de  confidencialitat  respecte  dels 
assumptes tractats i complir les obligacions derivades de la Llei de protecció de dades. 
 
Article 7. Extinció del Consell. 
El Consell Assessor Urbanístic s’extingirà per acord del Ple de l’Ajuntament.  
 
Disposició Final: 
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament el seu text al Butlletí 
Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies a què fa referència l’article 65.2 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Manresa, 9 d’octubre de 2012 
El Tinent d’alcalde, president de l’Àrea de Territori i Paisatge 
Ramon Bacardit i Reguant” 
 
 
Aprovat pel Ple de la Corporació amb la majoria legal establerta el 18 d’octubre de 2012. 


