
 

 
 
 
 
         

 
  
  
 
 

REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL D’ALCALDES DE LA 
COMARCA DEL BERGUEDÀ 

 
 
Preàmbul 
El Consell d’Alcaldes és un òrgan que forma part de l’organització comarcal de 
Catalunya, creat per l’article 9 de la Llei 8/2003, de 5 de maig, tercera 
modificació a la Llei d’organització de Catalunya. 
 
 
Article 1. Definició 
El Consell d’Alcaldes del berguedà és un òrgan d’informe i proposta del ple del 
Consell Comarcal del Berguedà, regulat a l’apartat 1 de l’article 13 de la Llei 
6/1987, d’organització comarcal de Catalunya, en la redacció donada per 
l’article 9 de la Llei 8/2003, de 5 de maig. 
 
 
Article 2. Seu 
El Consell d’Alcaldes de la comarca del Berguedà té la seva seu en el domicili 
del Consell Comarcal del Berguedà. No obstant, podrà celebrar vàlidament les 
seves sessions a qualsevol  municipi de la comarca, prèvia habilitació 
d’aquesta com a seu pròpia. 
 
 
 
Article 3. Composició 

1. El Consell d’Alcaldes de la comarca del Berguedà és integrat pels 
alcaldes dels municipis de la comarca i el president o presidenta del 
Consell Comarcal del Berguedà. 

2. L’assistència a les reunions del Consell d’Alcaldes no és delegable de 
manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un 
tinent d’alcalde, o, si no n’hi ha, en una regidor o regidora. 

 
 
Article 4. Presidència 

1. La presidència del Consell d’Alcaldes de la comarca del Berguedà 
correspon al president o presidenta del Consell Comarcal i les seves 
funcions són les de convocar i presidir les sessions, formar l’ordre del 
dia i dirigir la tramitació dels informes i les propostes acordats. 



 

 
 
 
 
         

 
  
  
 

2. El Consell d’Alcaldes nomenarà quatre vicepresidents d’antre els seus 
membres. Un vicepresident  d’antre els alcaldes de municipis de més de 
5.000 habitants, un vicepresident  de municipis entre 4.999 i 2.000 
habitants, un vicepresident de municipis entre 251 i 1999 habitants i un 
vicepresident de municipis de menys de 250 habitants. 

3. Sense perjudicis del que disposa l’apartat anterior, l’acord de 
nomenament podrà establir que el càrrec de vicepresident sigui rotatori 
amb terminis d’una any. 

4. Les funcions del vicepresident són: 
a/ Substituir el president  en cas d’absència, malaltia o impediment. 
b/ Exercir les delegacions que li pugui conferir la presidència. 
c/ Exercir les funcions que els encomani el Consell d’Alcaldes. 
Presidir, per acord del Consell d’Alcaldes, les comissions a què es 
refereix l’apartat 5 de l’article 9. 

 
 
Article 5. Sessions ordinàries i la seva convocatòria 

1. El Consell d’Alcaldes del Berguedà s’ha de reunir en sessió ordinària 
almenys un cop cada tres mesos, la presidència determinarà el dia de 
celebració mitjançant convocatòria expressa. 

2. Un mes abans de la data prevista per a la convocatòria de la sessió del 
Consell d’Alcaldes del Berguedà, el president o presidenta del Consell 
Comarcal sol·licitarà dels alcaldes dels municipis de la comarca les 
propostes que vulguin sotmetre a la consideració del Consell d’Alcaldes. 
Les propostes es remetran a la Presidència per escrit i acompanyades 
de la documentació i antecedents necessaris. 

3. El president o presidenta del Consell Comarcal del Berguedà convocarà 
el Consell d’Alcaldes amb dos dies d’antelació, com a mínim, i l’ordre 
del dia de la sessió contindrà les propostes de Presidència, del Ple del 
Consell Comarcal i les presentades pels alcaldes que s’hagin de 
sotmetre al Consell d’Alcaldes, així com un punt genèric  sobre 
preguntes i propostes i mocions d’urgència. 

4. La documentació integra dels assumptes estarà a disposició dels 
alcaldes des del mateix moment de l’expedició de la convocatòria. 

 
 
Article 6. Sessions extraordinàries i la seva convocatòria 

1. La presidència i el Ple del Consell Comarcal podran acordar la 
celebració de sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes per a sotmetre 
a dictamen previ propostes d’acord. 



 

 
 
 
 
         

 
  
  
 

2. També s’ha de reunir quan ho demani la tercera part dels alcaldes que 
l’integren. En aquest cas, la celebració de la sessió no es pot endarrerir 
més enllà de quinze dies hàbils des de que ha estat sol·licitada i no es 
pot incorporar l’assumpte a l’ordre del dia d’un ple ordinari o d’un altre 
extraordinari amb més assumptes si els sol·licitants de la convocatòria 
no ho autoritzen expressament. 

3. En tot cas, la petició de convocatòria del Consell d’Alcaldes expressarà 
la qüestió o qüestions que s’ha d’incorporar a l’ordre del dia i una 
explicació resumida de la proposta, informe o dictamen. 

 
 
Article 7. Quòrum 

1. Per a la validesa de la sessió cal l’assistència d’un terç del seu nombre 
legal de membres i cal, també, l’assistència del president o presidenta i 
del secretari o secretaria o persones que legalment els substitueixin. 

2. Els acord, propostes, informes i dictàmens s’adoptaran per la majoria 
dels presents i el  president o presidenta gaudirà de vot de qualitat, de 
manera que es repetirà la votació i si l’empat persisteix, decideix el 
sentit del vot de qualitat emès pel president o la presidenta en la segona 
votació. 

 
 
Article 8. Altres assistents amb veu però sense vot 

1. Assistiran també a les sessions del Consell d’Alcaldes, amb veu però 
sense vot, els consellers comarcals que tinguin al seu càrrec àrees o 
subàrees amb facultats afectades per els informes, els dictàmens o 
propostes inclosos a l’ordre del dia del Consell d’Alcaldes. 

2. Assistiran també a les sessions del Consell d’Alcaldes, amb veu però 
sense vot, el gerent en tot cas, l’interventor quan es tractin temes 
relacionats amb la seva funció i els tècnics de l’àrea afectada per tal de 
poder assessorar i informar adequadament el Consell d’Alcaldes. 

 
 
Article 9. Competències 

1. El Consell d’Alcaldes ha d’emetre dictamen previ abans de la resolució 
definitiva sobre les qüestions següents: 
a/ L’aprovació del programa d’actuació comarcal. 
b/ L’aprovació del reglament orgànic i de les ordenances, fins i tot les de 
naturalesa tributària. 
c/ Els acords sobre la creació i l’establiment dels serveis comarcals i en  
cas de canvi en la seva forma de gestió. 



 

 
 
 
 
         

 
  
  
 

d/ Els plans sectorials comarcals. 
e/ La modificació dels límits comarcals. 
f/ El canvi de nom o de capital de comarca. 
g/ Les iniciatives legislatives del Consell Comarcal 
h/ El pressupost anual. 

2. Els dictàmens previs de les resolucions sobre l’exercici de competències 
delegades o facultats atribuïdes  pels municipis seran vinculants pel Ple 
del Consell Comarcal del Berguedà en els termes de la delegació 
efectuada. 

3. També seran vinculants pel Ple del Consell Comarcal els dictàmens 
previs que es refereixin als apartats d/, e/ i f/. 

4. El Consell d’Alcaldes pot presentar al Ple del Consell Comarcal 
propostes d’actuació que inclouran una breu memòria explicativa 
d’antecedents i objectius, que siguin d’interès per la comarca. 

5. El Consell d’Alcaldes pot crear comissions de treball especialitzades, 
temporals o permanents, per debatre, tractar i informar assumptes quan 
el volum de treball o el grau d’especialització ho aconsellin. Les 
conclusions elaborades per aquestes comissions hauran de sotmetre’s 
necessàriament al Consell d’Alcaldes per a la validesa dels seus 
informes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


