Àrea de Serveis Territorials i Seguretat
Ajuntament de Terrassa
Esborrany Reglament Consell Municipal d’Habitatge

PREÀMBUL

REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL D’HABITATGE

La creació del Consell Municipal d’Habitatge de Terrassa neix amb l’objectu de crear un nou organisme que
permet implementar unes politques d’habitatge més partcipaties i transparentsa donant així a la
ciutadania un nou marc de refexió i corresponsabilització iers aquestes.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.. Ojeecee eel reglamete

L'objecte d'aquest Reglament és establir un marc de partcipació entorn la polítca d’habitatge a Terrassa
que permeta estmular i canalitzar la partcipació de la ciutadaniaa enttats i organitzacions de la ciutata per
donar-los ieu mitjançant la creació d'aquest Consell Municipal.

Article 2.. Naecralesa eel cntsell

El Consell Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Terrassa es un òrgan de partcipació sectorial de
caràcter deliberatua propositu i amb capacitat d'arribar a acordsa que es crea a l'empara d'allò que
estableixen els artcles 62 i 63 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunyaa i en aplicació
del Reglament municipal de partcipació ciutadana.

CAPÍTOL II. OBJECTIUS I FUNCIONS
Article 3.. Ojeectics

El consell Municipal d’Habitatge és un òrgan consultu i partcipatu de l’Ajuntament de Terrassa que té com
a objectu fomentara impulsar i enfortr experiències i propostes entorn a la polítca d’habitatge a la ciutat.

Article 4..Fctccnts

Corresponen al Consella en relació a l’àmbit de l’habitatgea les funcions següents:
•Partcipar en la defnició de les estratègies i objectus en matèria d’habitatge

•Fer propostes sobre qualseiol assumpte en matèria d’habitatge
•Promoure processos partcipatusa memòries i informes en matèria d’habitatge

•Crear espais de debat i de refexió que integrin totes les òptques dels diferents agents per poder tenir una
iisió estratègica de ciutat en l’àmbit de l’habitatge.
•Crear espais que facilitn la col·laboracióa l’intercanii d’informació i d’experiènciesa el coneixement mutu i
el treball compartt entre les diierses insttucionsa col·lectus i enttats ciutadanes que estguin iinculades en
l’àmbit de l’habitatge a Terrassa.

•Seguiment i aialuació del compliment de les polítques d’habitatge de la ciutat

CAPÍTOL III. ÒRGANS I ATRIBUCIONS
Article 5.. Òrgats

El Consell municipal d’habitatge està format pels següents òrgans:
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•El plenari
•La Comissió Permanent
•Les Comissions de treball

Article 6. Cnmonsccc� eel oletarc
El plenari del consell està format per:
1.-La presidència: l’alcalde o alcaldessa a o el/la regidor/a en qui delegui
2.-La iicepresidència primera : regidor/a de l’àrea de territori
3.-La iicepresidència segona : persona que serà elegida entre les membres que formin el Plenari

del Consell i quedaran excloses de l’elecció les persones representants dels grups polítcs i dels
serieis municipals.
4.-Una persona representant de cada grup polítc municipal amb representació al ple municipal
5.-Una persona representant dels consells sectorials i taules següents:
1.Consell Igualtat
2.Consell Benestar Social
3.Consell Gent Gran
4.Taula de Joies
5.Consell Salut
6.Consell de Seguretat
7.Taula de capacitats diierses
8.Consell Economia Social i Solidària
6.-Una persona representant dels col·legis professionalsa cambres i gremis següents:
1.Col·legi d’adiocats
2.Col·legi de procuradors
3.Col·legi d’aparelladors
4.Col·legi d’arquitectes
5.Col·legi d’enginyers
6.Col·legi d’economistes
7.Cambra de la propietat
8.Gremi de constructors
9.Col·legi de metges
10.Col·legi d'Administradors de Finques
7.-Una persona representant de les enttats i col·lectus iinculats a l’àmbit de l’habitatge següents:
1.Colectio sin iiiienda
2.Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)
3.Aliança per la Pobresa Energètca (APE)
4.Sindicat de llogateres
5.Espai per a la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa (EDDHST)
6.Xarxa ALEI (Associació local d’enttats per a la inclusió de Terrassa)
7.Federació de ieïns i ieïnes de Terrassa (FAVT)
8.-Una persona representant de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
9.-Vuit persones màxim en representació dels serieis municipalsa principalment iinculats a l'àmbit

de l’habitatge i designats per alcaldia. Aquest personal tècnic tndrà dret a ieu però no a iot. Dins
d’aquesta representació tècnica es comptarà amb:
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•Direcció de l’àrea 1 – Serieis territorials i seguretat
•Direcció de l’àrea 2 – Urbanisme i sostenibilitat
•Direcció de l’àrea 4 - Drets socials
•Gerència de la Societat Municipal d’Habitatge Terrassa
La secretaria l’exercirà una persona designada per l’Alcaldiaa d’entre el personal tècnic funcionari
de la corporació. La secretaria exercirà les funcions amb ieu i sense iot.
S’hi podran integrar noies enttats i col·lectus de l’àmbit d’aquest consell prèiia ialidació del plenari.

Article 7.. Nnmetamete c retnaacc�

El mandat del Consell Municipal d'Habitatge coincidirà amb el de la corporació municipal ia per tanta es
renoiarà quan s'iniciï el mandat corporatu. Les persones membres del Plenari del Consell cessaran
automàtcament per fnalització de mandat en la data de celebració del Ple Municipal consttutu.
El nomenament dels membres ttulars i dels suplents es farà per decret de l’Alcaldia i se’n donarà compte al
Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que port a terme.
El Consell entrarà en funcionament durant els sis mesos immediatament posteriors a la consttució del Ple
Municipal que es deriii de la celebració de les respecties eleccions municipals.

Article 8.. Aercjcccnts ee la oresceèntcca

Corresponen a la Presidència les atribucions següents:
•Dirigir el Consell Municipal d'Habitatge.
•Coniocar i dirigir les sessions del Plenari del Consell i de les comissions.
•Eleiar els acords a l'Alcaldia ia si escaua als òrgans de goiern de l'Ajuntament.
•Executara superiisar i fer complir els acords que hagi d'adoptar el Consell.

Article 9.. Aercjcccnts ee la acceoresceèntcca orcmera c acceoresceèntcca segnta
Corresponen a la iicepresidència primera i iicepresidència segona les atribucions següents:

•Col·laborar amb la Presidència del Consell en l'exercici de les seies funcions i substtuira amb caràcter

accidentala la Presidència en cas d'absència o malaltaa mentre l'Alcaldia no nomeni la noia Presidènciaa si és
el cas.

Article 1... Aercjcccnts eel oletarc

Corresponen al Plenari les atribucions següents:
•Fer el seguiment de l'actuació municipal dins l'àmbit de l'habitatge
•Analitzara aialuar i partcipar en el disseny de les polítques iinculades a l'Habitatge
•Fer el seguiment de la execució del Pla Local d’Habitatge
•Fomentar la col·laboració i la coordinació entre diferents agents que interienen en aquest àmbit.
•Proposar la creació de comissions i/o grups de treball.
•Impulsar actiitats i organitzar jornades i conferències a l’entorn de les prioritats en matèria d’habitatge
que defneixi el Consell
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Article 1.1.. Cnmcssc� Permatete c cnmcsscnts ee erejall
Article 1.1..1. Cnmcssc� oermatete
El consell establiràa un cop consttuïta una comissió permanent de seguiment de les accions que es
deseniolupin en el marc d’aquest òrgan. Aquesta estarà formada per un màxim de 20 escollides entre les
integrants del plenaria respectant la diiersitat i proporció de la seia composició. Són funcions de la comissió
permanent:
•Fer el seguiment dels plansa estudisa informes i dictàmens en matèria d’habitatge en procés d’elaboració.
•Coordinar l’actiitat de les comissions de treballa les ponències i els grups de treball del Consell d’Habitatge
•Proposar l’ampliació dels membres del Plenari del Consell d’Habitatge o la incorporació de nous
organismesa enttats o persones i sotmetre-la al plenari del consell per a la seia aproiació.
La comissió permanent tndrà suport de la secretaria i de la representació tècnica del Consell i es reunirà un
mínim de 4 cops a l’any.
Article 1.1..2. Cnmcsscnts ee erejall
El consell per mitjà del Plenari o la Permanent podrà consttuir les comissions de treball que consideri
oportunesa per a l'anàlisi i proposició d'aspectes concrets relacionats amb l’habitatgea comissions que es
dissoldran una iegada completat l'encàrrec corresponent. Les comissions de treball restaran obertes a la
partcipació de la ciutadania interessadaa independentment de la seia pertnença o no al consell.
Cada grup de treball escollirà una persona que faci de portaieu i coordinacióa que rebrà assistència i tndrà
el suport tècnic de la Secretaria del Consell. El treball de les comissions s’haurà de traslladar al plenari del
consell.

CAPÍTOL IV. FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DEL PLENARI
Article 1.2.. Cntancaerrca ee sesscnts

El plenari del Consell es reuneixa com a mínim 2 cops l’any en sessió ordinària. També es pot reunir de
manera extraordinària si ho considera oportú la presidència o si ho sol·liciten una quarta part dels seus
membres. Les sessions del Plenari tndran caràcter públic
Les sessions ordinàries i les extraordinàries s’han de coniocara com a mínima amb deu dies hàbils

d’antelació i sempre aniran acompanyades de la documentació necessària dels temes a tractar. No
serà necessària aquesta antelació en el cas de les sessions extraordinàries i urgentsa que s’hauran
de justfcar.
La Secretaria informarà de les coniocatòries de les sessions juntament amb l’ordre del dia i la
documentació necessària dels assumptes que s’hagin de tractar. Es promourà la utlització
telemàtca de les coniocatòries a tot i que es garantrà que arribin a cada membre del consell.
Les sessions del Consell seran publiques i estaran obertes a tots els ciutadans i les ciutadanes.
A més d'assistr a les reunionsa els ciutadans i ciutadanesa les enttats i els col·lectus de la ciutat
tndran dret a interienir al Consell i a rebre la informació detallada en relació amb assumptes
específcs del consell. El procediment per formalitzar la interienció serà entrant la petció
mitjançant una instància en qualseiol dels registres municipalsa o atraiés de la Seu electrònica
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(https://seuelectronica.terrassa.cat)a amb una antelació mínima de 2 dies hàbils abans que tngui
lloc la reunió coniocada.

Article 1.3.. Cnttitgce ee les sesscnts
En la sessió coniocadaa cap assumpte que no fguri inclòs en l’ordre del dia de la sessió no podrà ser objecte
de deliberació o d’acorda lleiat que sigui declarada expressament la urgència apreciada per la majoria
absoluta de membres del consell presents a la sessió.
Si no fos possible eniiar la documentació amb la coniocatòriaa es facilitarà amb la màxima antelació al dia
de la sessió. La manca de disposició d’aquesta informació i documentació haurà de ser justfcada per la
presidència a l’inici de la sessió.
La persona que exerceixi les funcions de Secretaria estendrà les actes de les sessions recollint les principals
interiencions i explicitant els acords presos.
L’extracte dels acords adoptats amb el resultat de la iotació en el cas que n’hi haguésa es trametrà a
l’Alcaldia dins dels quatre dies hàbils següents a la sessió.

Article 1.4.. Pcjlccceae ee les sesscnts c acnres eel cntsell
Les coniocatòries de les sessions del consella els informesa actes i acords del consell es publicaran en el web
Partcipa a Terrassa i en la plataforma PPartcipa a Terrassa“.
Els acordsa les actes i les coniocatòries s’exposaran públicament en la forma que reglamentàriament ho faci
l’Ajuntament ia en tots els casosa a la plataforma Partcipa a Terrassa.

Article 1.5.. Rèngcm ee sesscnts c aalceesa
Per a la iàlida consttució de la sessió del consell en primera coniocatòria es requerirà la presència de la
presidència i de la secretariaa o de qui legalment les substtueixina i de la meitat de membres. En el cas que
no s’assoleixi aquest quòruma la sessió tndrà lloc en segona coniocatòria trenta minuts més tard si hi són
presents la presidència i la secretariaa o qui legalment les substtueixia més un terç del nombre legal de
membres.

Article 1.6. Aenocc� e’acnres

Tenint en compte les funcions d’informacióa consulties i deliberatiesa es fomentarà el consens a l’hora
d’aproiar les propostes que sorgeixin a les sessions. En els casos en què els acords se sotmetn a iotacióa
per regla generala s’adoptaran per majoria simple de membres presents. En cas d’empata s’efectuarà una
segona iotació ia si persisteix l’empata decidirà el iot de qualitat de la presidència.

Dcsonscccnts aeecccntals

Primera. Els dubtes que generi la interpretació i l’aplicació d’aquest Reglament els resoldrà l’Alcaldiaa
després de fer un estudi i un informe tècnica si escau.
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Segona. Tot allò que no hagi preiist aquest Reglament pel que fa al règim de funcionament i a altres
partcularitats es regirà pel Reglament Municipal de Partcipació Ciutadana i pel Reglament Orgànic
Municipal.

Dcsonsccc� ftal

Aquest Reglament entrarà en iigor passats quinze dies hàbils de la seia publicació íntegra en el Butllet
Ofcial de la Proiíncia.
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