
  

Reglament del Consell per la Cohesió Social i 
Territorial de Molins de Rei  

 

Article 1. Constitució i naturalesa jurídica 

El Consell per la Cohesió Social i Territorial de Molins de Rei és un òrgan 
consultiu creat amb la voluntat de col·laborar a la canalització de la participació, 
afluència i coordinació de tots els agents i persones vinculades de forma directa 
i indirecta a l’àmbit de la Cohesió Social i Territorial que intervenen a la nostra 
vila.  

Es crea aquest òrgan de conformitat amb el que preveuen els articles 62 i 63 
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 

 

Article 2. Objectius 

Els objectius del Consell per la Cohesió Social i Territorial són: 

 Debatre i valorar els assumptes que sotmeti l’Ajuntament i els membres 
del consell, especialment la informació, seguiment i avaluació dels 
diferents programes, activitats i serveis que tinguin relació amb la 
Cohesió Social i Territorial 

 Elaborar  la diagnosi de l’estat de la Cohesió Social i Territorial. 

 Assessorar en la determinació de prioritats, estratègies i línies de treball 
en l’àmbit de la Cohesió Social i Territorial de la vila. 

 Proposar millores de funcionament dels programes, activitats i serveis de 
Cohesió Social i Territorial del municipi. 

 Aconseguir una participació més àmplia i canalitzar les opinions i 
suggeriments de la ciutadania en matèria de Cohesió Social i Territorial 

 Elaborar un Pla de Xoc per la Cohesió Social i Territorial a la vila. 

 Fomentar el treball transversal i en xarxa entre els diferents 
departaments municipals i els diferents agents que treballen a la vila per 
la Cohesió Social i Territorial. 

 Proposar que  les diferents decisions que prengui el Consell envers la 
Cohesió Social i Territorial siguin assumides per  l’Ajuntament  

 Proposar que en els pressupostos municipals quedin reflectides les 
decisions en matèria de  Cohesió Social i Territorial que prengui el 
Consell. 

 Proposar que els diferents membres del Consell prenguin el compromís 
d’impulsar accions i/o mesures envers la Cohesió Social i Territorial de la 
vila. 

 



  

Article 3. Membres 

Seran membres del Consell per la Cohesió Social i Territorial: 

President/a: Alcalde/ssa 

Vice-president/a: President/a de l’Àrea de Serveis a les Persones 

Secretari/ària: Tècnica Auxiliar d’Alcaldia 

Vocals:  

President/a de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local 

President/a de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori 

President/a de l’Àrea d’Economia i Serveis Generals 

Regidor/a de Serveis Socials i Sanitat 

Regidor/a d’Empresa 

Regidor/a d’Habitatge 

Regidor/a de Treball 

Regidor/a de Fira 

Regidor/a de Turisme i Consum 

Regidor/a de Comerç i Mercats 

Regidor/a de Feminismes i  LGTBI 

Regidor/a de Gent Gran 

Regidor/a de Nova Ciutadania i Moviments Veïnals 

Regidor/a de Joventut 

Regidor d’Educació i d’Infància i Famílies 

Representant de cada grup polític amb 

representació municipal 

Director/a de l’Àrea d’Alcaldia 

Director/a de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local 

Director/a de l’Àrea de Serveis a les Persones 

Director/a de l’Àrea de Sostenibilitat i Territori 

Cap de l’Oficina d’Habitatge 



  

Cap de Serveis Socials i Gent Gran 

Directora Llar Municipal Dr. Josep Mestre 

Responsable de Projectes 

Responsable WEB municipal 

Cap d’Ocupació 

Cap d’Empresa i Emprenedoria 

Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme 

Cap de Sanitat 

Cap d’Educació 

Cap d’Infància i Joventut 

Tècnica de Feminismes i LGTBI 

Tècnica de Nova Ciutadania i Moviments Veinals 

Representant de les Associacions de Veïns 

Representant de Càritas Molins 

Representant de la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca 

Representant del Patronat Local de l’Habitatge 

Representant de la Creu Roja 

Representant del Servei Intermediació Deutes Hipotecaris 

Representant de l’Associació d’Empresaris El Pla de Molins de Rei 

Representant de l’Associació d’Empresaris Riera del Molí 

Representant de l’Unió de Polígons Industrials de Catalunya 

Representant de l’UGT 

Representant de CCOO 

Representant de la CGT 

Representant de PIMEC 

Representant de l’Unió de Botiguers de Molins de Rei ( BotMol ) 

Representant de l’Associació de Venedors del Mercat Municipal 

Representant de la Cambra de Comerç 



  

Representant de la Fundació Agrària 

Representant de l’Unió de Pagesos 

Representant del SOC de Sant Feliu de Llobregat 

Representant  Fundació ECOM 

Representant de la Fundació ONCE 

Representant dels Casals d’Avis o del Consell de la Gent Gran 

Representant del Consell d’Infants 

Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Local de Joventut 

Representant del CAP 

Representant del Consell de Salut 

Representant del Consell Escolar Municipal 

Representant del Fòrum (Taula d’Educació) 

Representant del Grup de Dones les Heures 

Representant del Violeta Molins de Rei 

Representant de Fem Dissabte 

Representant de l’Associació de paraguaians i paraguaianes  

Representant de la Comunitat Islàmica de  Molins de Rei 

Representant d’ACOSU 

Representant del Centre Mèdic Molins 

Representant del Centre de Dia Molins 

Representant de l’Espai Petit Rosinyol 

Representant de la Llar d’Avis Municipal 

Representant de la PARM 

Representant de l’Assemblea Groga 

Representant de GUEOPIC 

Representant d’Enrredat 

Representant FAPAC 

Representant Fundació ONCE 



  

Representant del Consell Comarcal del Baix Llobregat 

La vigència dels nomenaments serà de cinc anys. Les persones designades en 
raó del seu càrrec ho seran mentre l’ocupin. 

Els vocals nomenats per entitats podran ser substituïts per les mateixes, 
quehauran de proposar un nou representant. 

La Secretaria Tècnica del Consell a proposta del Plenari , les Taules Locals i 
les Comissions de Treball podrà incorporar nous membres al Consell si 
considera que poden enriquir i ampliar la visió envers la Cohesió Social i 
Territorial a la vila. 

 

Article 4. Convocatòria i funcionament 

El Consell es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al semestre i amb 
caràcter extraordinari quan designi la presidència o a petició del quaranta per 
cent dels seus membres. El Plenari del Consell es constitueix vàlidament amb 
l’assistència d’un terç del seu nombre de membres. 

Si es constitueixen comissions de treball, el calendari de reunions el fixaran els 
seus integrants. 

A les sessions del Plenari podran assistir altres persones que pels seus 
coneixements específics o per l’interès en el tema a tractar es consideri 
convenient, sempre que ho autoritzi el/la president/a. 

Les decisions que es prenguin s’intentarà que siguin per consens, en el cas de 
que sigui necessària la votació cada entitat o ens nomes tindrà un vot. Els 
tècnics municipal tenen veu, però no dret de vot, atès que desenvolupen una 
funció exclusivament assessora. Pot donar-se el cas que una mateixa persona 
pugui representar més d’una entitat o ens alhora, exercint el dret d’1 o més 
vots. En cas d’empat el vot de l’alcalde decideix. 

 

Article 5. De la Presidència i la Vice-presidència 

Són funcions de la Presidència: 

- Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, moderar els debats i 
dirimir els empats amb vot de qualitat. 

- Fixar l’ordre del dia de les sessions. 

- Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres. 

- Actuar d’enllaç entre el Consell i la resta dels òrgans municipals. 

- Proposar la creació, els objectius i les finalitats de les Comissions de Treball. 



  

Correspon a la Vice-presidència assistir i col·laborar amb la Presidència i 
substituir-la en supòsits de absència o malaltia. Són funcions de la 
Vicepresidència les de la Presidència en cas de delegació. 

Article 6. Del Plenari del Consell 

Són funcions del plenari del Consell: 

- Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o intervenció que 
afecti el camp d’actuació del Consell. 

- Elaborar propostes relatives a l’àmbit de Cohesió Social i Territorial , amb 
plena capacitat per a que siguin sotmeses a l’òrgan municipal competent. 

- Debatre i valorar aportacions relacionades amb la situació del món de la 
Cohesió Social i Territorial i formular propostes d’actuació. 

- Constituir les comissions de treball que consideri adients i sol·licitar els 
assessoraments necessaris per a la millor realització de les seves funcions. 

-Donar el vist i plau a les propostes que treballin les comissions de treball 

 

Article 7. Del secretari/ària 

Són funcions del Secretari/ària les següents: 

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

- Trametre les convocatòries de les sessions per ordre de la Presidència.  

- Custodiar la documentació del Consell. 

- Redactar i autoritzar les actes de les sessions. 

- Certificar els acords amb el vist i plau del President/a. 

- Traslladar els acords als seus destinataris. 

 

Article 8. De les Taules Locals 

- Es constituiran tres Taules Locals amb els representants de les entitats i ens 
directament relacionades amb els objectius propis de cada Taula Local i altres 
persones de reconeguda vàlua o coneixements específics.  

-Les Taules Locals seran: la Taula Local d’Habitatge, la Taula Local per 
l’Ocupació i la Reactivació Econòmica i la Taula Local de Benestar Social i 
Territorial. 



  

 

-Seran membres de la Taula Local d’Habitatge: 

. Regidor/a d’Habitatge 

. Regidor/a de Serveis Socials 

. Representant del grup municipal del PSC 

. Representant del grup municipal de PDECAT 

. Representant del grup municipal de la CUP 

. Representant del grup municipal d’ERC 

. Representant del grup municipal Molins Camina 

. Representant del grup municipal IxMdR+MES 

. Regidor no adscrit 

. Cap de l’Oficina d’Habitatge 

. Cap de Serveis Socials 

. Responsable de Projectes 

. AAVV 

. Associació de paraguaians/es de Molins de Rei 

. Comunitat Islàmica de Molins de Rei 

. Servei de Mediació d’Habitatge de Càritas 

. Càritas Molins 

. Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH) 

. Patronat Local de l’Habitatge 

. Creu Roja 

. Servei Intermediació Deutes Hipotecaris 

. Consell Comarcal del Baix Llobregat 

  



  

-Seran membres de la Taula Local per l’Ocupació i la Reactivació Econòmica: 

. President/a de l’Àrea de Desenvolupament i Promoció Estratègica Local 

· Regidor/a de Treball 

·Regidor/a d’Empresa 

·Regidor/a de Fira 

·Regidor/a de Comerç i Mercats 

. Representant del grup municipal del PSC 

. Representant del grup municipal de PDECAT 

. Representant del grup municipal de la CUP 

. Representant del grup municipal d’ERC 

. Representant del grup municipal Molins Camina 

. Representant del grup municipal IxMdR+MES 

. Regidor no adscrit 

. Cap d’Ocupació 

. Cap d’Empresa i Emprenedoria 

. Responsable de Projectes 

. Directora de Fira, Comerç, Consum i Turisme 

. AAVV 

. Associació d’empresaris El Pla de Molins de Rei 

. Associació d’empresaris Riera del Molí 

. Unió Polígons Industrials de Catalunya 

. UGT 

. CCOO 

. CGT 

. PIMEC 

. Unió de Botiguers de Molins de Rei (BotMol) 



  

. Associació de Venedors del Mercat Municipal 

. Cambra de Comerç 

. Fundació Agrària 

. Unió de Pagesos 

.SOC de Sant Feliu 

. Consell Comarcal del Baix LLobregat 

 

-Seran membres de la Taula Local de Benestar Social i Territorial 

. President/a de l’Àrea de Serveis a les Persones 

· Regidor/a de Serveis Socials 

· Regidor/a d’Infància i Famílies 

· Regidor/a de Joventut 

· Regidor/a de Sanitat 

· Regidor/a de Gent Gran 

· Regidor/a d’Educació 

· Regidor/a de feminismes i  LGTBI 

. Regidor/a de Nova Ciutadania i Moviments Veinals 

. Representant del grup municipal del PSC 

. Representant del grup municipal de PDECAT 

. Representant del grup municipal de la CUP 

. Representant del grup municipal d’ERC 

. Representant del grup municipal Molins Camina 

. Representant del grup municipal IxMdR+MES 

. Regidor no adscrit 

. Cap de Serveis Socials i Gent Gran 

. Cap de l’Oficina d’Habitatge 



  

. Cap de Sanitat  

. Cap d’Educació 

. Cap d’Infància i Joventut 

.Llar Municipal Dr. Josep Mestre 

.Tècnica de Feminismes i LGTBI 

.Tècnica de Nova Ciutadania i Moviments Veinals 

. Membre de la Secretaria Tècnica 

. AAVV 

. Càritas 

. Creu Roja 

. Representant de Casals d’Avis o del Consell Gent Gran 

. Representant del Consell d’Infants 

. Representant del CAP 

. Representant del Consell de Salut 

. Representant del Consell Escolar Municipal 

. Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca (PAH) 

. Grup de Dones les Heures. 

. Fem Dissabte 

. Associació de paraguaians i paraguaianes  

. Comunitat Islàmica de Molins de Rei 

. Assemblea Groga 

. ACOSU 

. Centre de Dia Espai Petit Rosinyol 

. Centre de Dia Molins 

. Col·lectiu de Dones de Molins de Rei Les Heures 

. Violeta Molins de Rei 



  

. Comissió de Seguiment del Pla Local de Joventut 

. Consell de Salut 

. Consell d’Infants 

. Consell Escolar Municipal 

. Enredat 

. FAPAC 

. Fem Dissabte 

. Fòrum (Taula d’Educació) 

. Fundació ONCE 

. GUEOPIC 

. PARM 

. PAH 

. Consell Comarcal del Baix Llobregat 

Les Taules Locals es reuniran amb caràcter ordinari una vegada al semestre i 
amb caràcter extraordinari quan designi la presidència del Consell o a petició 
del quaranta per cent dels seus membres de la Taula Local. Les Taules Locals 
es constitueix vàlidament amb l’assistència d’un terç del seu nombre de 
membres. 

Les Taules Locals elevaran propostes o informes al Plenari del 

Consell perquè les elevi si s’escau a l’òrgan municipal competent. 

Les decisions que es prenguin s’intentarà que siguin per consens, en el cas de 
que sigui necessària la votació cada entitat o ens nomes tindrà un vot. Els 
tècnics municipal tenen veu, però no dret de vot, atès que desenvolupen una 
funció exclusivament assessora. Pot donar-se el cas que una mateixa persona 
pugui representar més d’una entitat o ens alhora, exercint el dret d’1 o més 
vots. En cas d’empat el vot del regidor/a que presideix la Taula Local decideix. 

La Secretaria Tècnica del Consell a proposta del Plenari o les Taules Locals 
podrà incorporar nous membres a les Taules Locals si considera que poden 
enriquir i ampliar la visió envers la Cohesió Social i Territorial a la vila 

 

  



  

Disposicions addicionals 

Primera 

La modificació total o parcial d’aquest reglament, així com la dissolució del 
Consell per la Cohesió Social i Territorial, correspon al Ple de l’Ajuntament de 
Molins de Rei. 

Segona 

Aquest document restarà en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o 

derogació  


