Dimecres, 18 d'abril de 2012
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Diputació de Barcelona. Secretaria General
ANUNCI sobre l’aprovació inicial de la modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 28 de març de 2012, ha aprovat per unanimitat un Dictamen el
text íntegre del qual és el següent:
“Antecedents i justificació.
D’acord amb el que estableix l’art. 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local
(LRBRL), són competències pròpies de la Diputació de Barcelona l’assistència i la cooperació, jurídica, econòmica i
tècnica als municipis.
El 31 d’octubre de 2002 el Ple de la Diputació de Barcelona va acordar la constitució de la Xarxa Local de Consum, com
a òrgan de participació dels ajuntaments per a dinamitzar i coordinar les polítiques de defensa de les persones
consumidores i usuàries.
El Ple de la Corporació en sessió de 28 de juliol de 2005 va aprovar inicialment el Reglament de la Xarxa Local de
Consum, el qual va ser publicat esdevenint definitivament aprovat i publicat el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona en data 24 de setembre de 2005.
L’Assemblea de la Xarxa, de data 25 de febrer de 2011, va aprovar la proposta de full de ruta del procés de redefinició
estratègica de la Xarxa Local de Consum elaborada per la Comissió Tècnica, que culminava el procés de redefinició
estratègica iniciat en el 2010.
Aquesta proposta té cinc línies de treball i 29 accions concretes a desenvolupar durant els propers anys. Dues de les
línies definides pel full de ruta són:
• Incorporar altres actors i augmentar la capacitat d’influència de la Xarxa.
• Potenciar la implicació dels responsables polítics municipals i definició d’objectius i estratègies de les polítiques locals
de consum.
En relació amb aquestes línies de treball, l’Assemblea va aprovar l’acció 3.6: Definir un marc possible de relació de la
XLC amb altres administracions públiques de l’àmbit estatal, Europeu i internacional, i l’acció 4.5: Modificar el
Reglament de la XLC per a incloure una secretaria tècnica.

L’aprovació de la modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum, s’ha d’ajustar al procediment general
establert per a l’aprovació de les ordenances i reglaments locals, a l’article 49 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i a l’article 178 del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel DL 2/2003, de 28 d’abril (TRLM).
Així mateix, a l’esmentat procediment li són d’aplicació els articles 60 i ss del reglament d’obres, activitats i serveis,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS).
El procediment a seguir és el següent:
1. Creació de la Comissió d’estudi encarregada de redactar el text actualitzat del Reglament i la nova minuta del
Conveni marc d’adhesió de la Xarxa Local de Consum.
Per Decret de la Presidència de data 24 de gener de 2012 (D 249/12) es va aprovar constituir dita Comissió d’estudi, la
qual en la seva reunió de data 23 de febrer de 2012, va redactar la memòria tècnica justificativa així com els textos
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La implementació d’aquestes accions implica la modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum amb dues
finalitats complementàries: millorar i agilitar el funcionament dels òrgans i preveure la possibilitat d’incorporar altres ens
locals, més enllà dels municipis, que, amb l’actual redacció del Reglament, resulta impossible, i d’aquí que calgui
tramitar la seva modificació d’acord amb els procediments legalment establerts.
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esmentats al paràgraf anterior i que són els que se sotmeten a aprovació, previ l’informe favorable preceptiu de la
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones.
2. Aprovació inicial pel Ple de la Corporació.
3. Informació pública i audiència als interessats pel termini mínim de trenta dies perquè puguin presentar reclamacions i
suggeriments.
Aquest tràmit s’haurà d’efectuar mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a uns dels mitjans de comunicació escrita diaris i en el tauler d’anuncis de la
Corporació.
4. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats, si s’escau, i aprovació definitiva del Ple.
En el cas que es presentin reclamacions o suggeriments, s’hauran de resoldre i proposar la seva estimació o
desestimació total o parcial i formular la corresponent proposta d’aprovació definitiva. L’aprovació definitiva
correspondrà al Ple de la Corporació que haurà d’adoptar l’acord per majoria simple.
Si no es formulen reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
En ambdós supòsits, la Diputació de Barcelona haurà de trametre l’acord d’aprovació definitiu, en el seu cas, i la còpia
íntegra i fefaent a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies.
5. L’entrada en vigor de la modificació del Reglament es farà d’acord amb el que disposa l’article 70 de la LRBRL: les
ordenances s’hauran de publicar al Butlletí Oficial de la Província i no entraran en vigor fins que s’hagi publicat
completament el seu text i hagi transcorregut el termini de quinze dies establert a l’article 65.2 de LRBRL.
Igualment, d’acord amb l’article 66 del ROAS, s’ha de publicar, en tot cas, en el tauler d’anuncis de la Corporació i
anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi
publicat íntegrament el text.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta Vice-presidència quarta i Presidència
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones sotmet a la consideració de la Comissió informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Atenció a les Persones per a la seva elevació al Ple, la proposta que segueix, per tal que, si ho estima oportú,
s’adoptin els següents:
ACORDS:
Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum de conformitat amb la
memòria tècnica realitzada, seguint el procediment i conforme a les justificacions manifestades en la part expositiva
d’aquest dictamen, d’acord amb les modificacions que es detallen tot seguit:
1a pàgina.

S’ha eliminat el punt “Presentació”
Preàmbul.
On diu que: “la Diputació de Barcelona ve desenvolupant aquest àmbit amb els municipis de la província. En concret,
des de l’any 1991 s’han signat 200 convenis de col·laboració en matèria de defensa dels consumidors i usuaris”; ha de
dir: “de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la defensa de consumidors i usuaris”.
On diu: “ La Xarxa Local de Consum s’ha configurat com un òrgan de participació dels municipis que serveixi per facilitar
el disseny i cooperar en el desenvolupament d’accions de protecció i defensa dels consumidors en l’àmbit local.
L’esmentada participació s’instrumenta jurídicament mitjançant la formalització i signatura d’un conveni marc d’adhesió,
el model del qual va ser aprovat per la Comissió de Govern de la Diputació de Barcelona de data 30 de gener de 2003 i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 42 en data 18 de febrer de 2003, pp. 21-23”; ha de dir:
“L’aprovació l’any 2010 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, que aprova el Codi de Consum de Catalunya, reconeix una
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On diu: “TAULA”
Ha de dir: “SUMARI”
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funció important al Consells Comarcals, en l’àmbit de la defensa dels drets de les persones consumidores. És per això
que la Xarxa Local de Consum s’ha de configurar com un òrgan de participació dels ens locals de la província de
Barcelona que ha de servir per promoure polítiques públiques de consum i per facilitar el desenvolupament d’accions de
protecció i defensa dels consumidors en l’àmbit local”.
Articles, 1; 2; 6; 13; 14.1.b); 15; 22.2; 24.1; 32.b);36; 37; 38 i 39 on diu: “municipis”; ha de dir: “ens locals”.
Articles 1 i 2, on diu: “serveis públics de defensa del consumidor”; ha de dir: “serveis públics de consum”.
Article 8. apartat b), on diu: “l’establert”; ha de dir: “allò que s’estableix”.
Article 14.1. apartat a), on diu: “La presidència delegada de l’Àrea de Salut Pública i Consum i cinc membres en
representació de la Diputació de Barcelona, com a promotora, que seran designats per el Ple de la Corporació“; ha de
dir: “El Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides competències concretes en matèria del servei
públic de consum i un representant de cada grup polític de la Diputació de Barcelona, que seran designats per l’òrgan
competent”.
Article 18.1., on diu: “L’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum serà presidida pel Diputat/da responsable de
l’Àrea de la Diputació de Barcelona que tingui adscrits els serveis de defensa del consumidor”; ha de dir: “L’Assemblea
General de la XLC serà presidida pel Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides competències
concretes en matèria del servei públic de consum”.
Article 18.2., s’afegeix al final del paràgraf el text següent: “i que substituirà al President/a en cas d’absència”.
Article 23.1., on diu: “La Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum estarà presidida pel Diputat o per la
Diputada responsable de l’Àrea de la Diputació de Barcelona que tingui adscrits els serveis de defensa del consumido r”;
ha de dir: “La Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum serà presidida pel Diputat/da de la Diputació de
Barcelona que tingui conferides competències concretes en matèria del servei públic de consum”.
Article 23.2., on diu: “La Vicepresidència recaurà en el Coordinador de la mateixa Àrea de la Diputació que tingui
adscrits els serveis de defensa del consumidor”; ha de dir: “La Vicepresidència recaurà en el regidor/a que hagi estat
designat Vicepresident/a de l’Assemblea General”.
Article 23.3., paràgraf segon on diu: “La Secretaria Tècnica serà exercida per un funcionari o funcionària de la unitat de
la Diputació de Barcelona que tingui adscrits els serveis de defensa del consumidor”; ha de dir: “La secretaria tècnica
serà exercida pel/la cap de l’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona responsable del servei públic de consum”.
Article 24.1., paràgraf segon, on diu: “per consens entre els municipis”; ha de dir: “per consens entre els representants
dels ens locals”.

Article 27., s’afegeix el punt 3, “En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió serà d’un terç
del nombre total dels membres amb dret a vot. En segona convocatòria, mitja hora més tard, serà suficient la presència
de tres membres; aquests quòrums hauran de mantenir-se al llarg de la sessió. En qualsevol cas es requereix
l’assistència del President i del Secretari o d’aquelles persones que legalment els puguin substituir.”
Article 28.2., on diu: “El càrrec de la Presidència serà ocupat pel Diputat/ada responsable de l'Àrea de la Diputació de
Barcelona que tingui adscrits els serveis de defensa del consumidor”; ha de dir: “El càrrec de la Presidència serà ocupat
pel/la Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides competències concretes en matèria del servei públic
de consum”.
Article 31.1., on diu: “La Presidència de la Comissió Tècnica serà exercida pel Coordinador de l’Àrea de la Diputació de
Barcelona que tingui adscrits els serveis de defensa dels consumidors”; ha de dir: “La Presidència de la Comissió
Tècnica serà exercida pel/la cap de l’òrgan administratiu de Diputació de Barcelona, responsable del servei públic de
consum”.
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Article 24.2., on diu: “Seran convidats a participar a les sessions de la Comissió Coordinadora amb veu però sense vot
un representant de cada grup polític de la Diputació de Barcelona”; ha de dir: ”Seran convidats a participar a les
sessions de la Comissió Coordinadora amb veu però sense vot els representants dels grups polítics de la Diputació de
Barcelona designats per a l’Assemblea General”.
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Article 31.2., on diu: “de la unitat de la mateixa Àrea de la Diputació de Barcelona que tingui adscrits els serveis de
defensa dels consumidors”; ha de dir: “de l’òrgan administratiu del servei públic de consum de la Diputació de
Barcelona.”
S’afegeix una disposició final: “L’entrada en vigor d’aquest Reglament es produirà un cop transcorregut el termini de
quinze dies hàbils previst als arts. 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i una
vegada s’hagi publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència a la publicació en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona”.
Segon.- SOTMETRE aquests acords a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció de
l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un
dels mitjans de comunicació escrita diaris i al tauler d’anuncis de la corporació, per a la formulació d’al·legacions i
suggeriments.
Tercer.- ESTABLIR que, un cop transcorregut aquest termini d’exposició pública, en cas de no haver-hi cap reclamació o
suggeriment, l’acord d’aprovació inicial de la modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum esdevindrà
definitiu.
Quart.- ESTABLIR que, un cop aprovada definitivament la modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum,
quedarà sense efecte l’anterior text de Reglament de la Xarxa Local de Consum publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona núm. 229, del 24 de setembre de 2005, a partir del termini de quinze dies hàbils transcorreguts
des de que s’hagi publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència a la publicació íntegra del Text
refós del Reglament de la Xarxa Local de Consum en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, que es transcriu
seguidament:
“REGLAMENT DE LA XARXA LOCAL DE CONSUM
SUMARI
Preàmbul
TÍTOL I. La Xarxa Local de Consum
Article 1.- Objecte.
Article 2.- Objectius.
Article 3.- Activitats.
Article 4.- Àmbit territorial.
Article 5.- Àmbit temporal.
TÍTOL II. Dels membres de la Xarxa Local de Consum
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Article 6.- Incorporacions.
Article 7.- Formalització de les incorporacions.
Article 8.- Drets i obligacions dels membres.
Article 9.- Exercici dels drets.
Article 10.- Pèrdua de la condició de membre.
TÍTOL III. Dels òrgans de la Xarxa Local de Consum
Capítol I. Disposicions generals sobre els òrgans
Article 11.- Òrgans.
Article 12.- Règim jurídic dels òrgans col·legiats.
Capítol II. De l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum
Article 13.- Concepte.
Article 14.- Composició.
Article 15.- Designació de representants.
Article 16.- Caràcter de les sessions.
Article 17.- Funcions.
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Article 18.- Presidència, Vicepresidència i Secretaria de l’Assemblea.
Article 19.- Convocatòria i ordre del dia de les sessions.
Article 20.- Quòrum d’assistència a les sessions.
Article 21.- Acta de les sessions.
Capítol III. De la Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum
Article 22.- Concepte i composició.
Article 23.- Presidència, Vice-presidència i Secretaria tècnica.
Article 24.- Representants municipals i membres convidats.
Article 25.- Funcions.
Article 26.- Caràcter de les reunions.
Article 27.- Quòrum de votació i registre de les sessions.
Capítol IV. De la Presidència
Article 28.- Concepte.
Article 29.- Funcions.
Capítol V. De la Comissió Tècnica
Article 30.- Concepte i composició.
Article 31.- Presidència i Secretaria tècnica de la Comissió.
Article 32.- Designació de representants.
Article 33.- Funcions.
Article 34.- Caràcter de les sessions.
Article 35.- Caràcter i funcionament de les reunions.
TÍTOL IV. Comunicació de les decisions de la Xarxa Local de Consum
Article 36.- Tràmits de constitució i representants de les entitats membres.
Article 37.- Components de la Comissió Tècnica.
Article 38.- Modificacions dels components dels òrgans col·legiats i memòria.
Article 39.- Decisions d’especial transcendència.
Disposició Final
REGLAMENT DE LA XARXA LOCAL DE CONSUM
PREÀMBUL

L’experiència ha estat fructífera i ben valorada pels municipis. No obstant això, la situació que presenten els serveis
municipals de defensa del consumidor, la seva dispersió, heterogeneïtat, mancances i insuficiències i les difícils
perspectives de futur d’algun d’aquests serveis exigia modificar l’actual política de col·laboració.
La Xarxa Local de Consum ha estat creada per ajudar a superar aquesta situació, a consolidar i millorar els serveis
existents, a constituir-ne de nous on sigui possible i a dotar-los d’eines i recursos.
L’aprovació l’any 2010 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, que aprova el Codi de Consum de Catalunya, reconeix una
funció important al Consells Comarcals, en l’àmbit de la defensa dels drets de les persones consumidores. És per això
que la Xarxa Local de Consum s’ha de configurar com un òrgan de participació dels ens locals de la província de
Barcelona que ha de servir per promoure polítiques públiques de consum i per facilitar el desenvolupament d’accions de
protecció i defensa dels consumidors en l’àmbit local.
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En data 31 d’octubre de 2002 va ser aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona la creació de la Xarxa Local de
Consum, amb la finalitat que constitueixi una eina eficaç per als municipis, i que, alhora, potenciï i millori la política de
col·laboració de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la defensa de consumidors i usuaris.
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TÍTOL I. La Xarxa Local de Consum.
Article 1.- Objecte.
La Xarxa Local de Consum (per acrònim, XLC) és una agrupació voluntària, sense personalitat jurídica pròpia,
constituïda pels diversos serveis públics de consum dels ens locals de la província de Barcelona, que neix a proposta i
amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Article 2.- Finalitat.
La finalitat de la Xarxa Local de Consum és que els diversos serveis públics de consum dels ens locals de la província
de Barcelona treballin de manera coordinada en la defensa dels consumidors i dels usuaris, i que comparteixin
iniciatives, objectius i mitjans.
Article 3.- Activitats.
Per a la consecució de l'esmentada finalitat, des de la Xarxa Local de Consum es pretenen portar a terme les següents
activitats:
a) Cohesionar i dinamitzar les polítiques de defensa dels consumidors en l’àmbit local.
b) Vetllar perquè tots els membre de la Xarxa estiguin dotats d’instruments suficients per garantir prestacions de qualitat.
c) Enfortir les relacions entre els membres de la Xarxa, millorar l’intercanvi d’experiències i la recerca col·lectiva de
recursos.
d) Proposar estratègies per donar compliment al mandat legal de defensar els drets dels consumidors i dels usuaris.
Article 4.- Àmbit territorial.
L'àmbit territorial de la Xarxa Local de Consum és la província de Barcelona.
Article 5.- Àmbit temporal.
La durada de la Xarxa Local de Consum és indefinida.
TÍTOL II. Dels membres de la Xarxa Local de Consum.
Article 6.- Incorporacions.
Poden ser membres de la Xarxa Local de Consum els ens locals de la província de Barcelona que hagin adoptat el
corresponent acord d’adhesió.
Article 7.- Formalització de les incorporacions.

Article 8.- Drets i obligacions dels membres.
Els membres de la Xarxa Local de Consum tenen els drets i les obligacions següents:
a) Participar i gaudir dels serveis i accions que la Xarxa desenvolupi.
b) Observar allò que s’estableix en el present Reglament i en els acords vàlidament adoptats pels òrgans de la Xarxa.
c) Complir amb els acords adoptats en el conveni marc d'adhesió.
Article 9.- Exercici dels drets.
Perquè un membre pugui exercir plenament els seus drets en una sessió de l’Assemblea General haurà de tenir
l'esmentada condició amb anterioritat a la data de la convocatòria d'aquesta. En cas de no complir-se aquest requisit, se
li podrà permetre participar a la mateixa amb veu però sense vot.
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La incorporació de les esmentades entitats a la Xarxa Local de Consum es produeix mitjançant la formalització i la
signatura del corresponent conveni marc d’adhesió.
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Article 10.- Pèrdua de la condició de membre.
La condició de membre es perdrà:
a) Per decisió voluntària d’aquest, mitjançant l'adopció de la corresponent resolució per l'òrgan competent.
b) Per resolució del conveni marc d'adhesió.
TÍTOL III. Dels òrgans de la Xarxa Local de Consum.
Capítol I. Disposicions generals sobre els òrgans.
Article 11.- Òrgans.
Els òrgans de la Xarxa Local de Consum són els següents:
a) L'Assemblea General.
b) La Comissió Coordinadora.
c) La Presidència.
d) La Comissió Tècnica.
Article 12.- Règim jurídic dels òrgans col·legiats.
1. El funcionament de l’Assemblea General s’ajustarà a les determinacions que regulen els òrgans col·legiats locals de
caràcter participatiu, amb les especificitats que es determinen en el present Reglament, i tot això d’acord amb la Llei
7/1985, Reguladora de les Bases del Règim Local, i la resta de normativa aplicable.
2. El funcionament de la Comissió Coordinadora i de la Comissió Tècnica s’ajustarà a les prescripcions que es contenen
en el present Reglament.
Capítol II. De l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum.
Article 13.- Concepte.
L'Assemblea General és l'òrgan superior de decisió de la Xarxa Local de Consum i estarà formada per tots els ens
locals membres que la integren.
Article 14.- Composició.
1. L'Assemblea General estarà integrada pels membres següents:
a) El Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides competències concretes en matèria del servei públic
de consum i un representant de cada grup polític de la Diputació de Barcelona, que seran designats per l’òrgan
competent.

2. Els representants hauran de ser regidors o diputats de la respectiva corporació, o, excepcionalment, aquelles
persones que exerceixin càrrecs en el municipi i siguin designats per l’òrgan competent.
Article 15.- Designació de representants.
Els ens locals que participin en l’Assemblea hauran de notificar a la Secretaria de la Xarxa Local de Consum, amb
caràcter previ a la celebració, el nom del seu representant i la designació adoptada per l’òrgan competent.
Article 16.- Caràcter de les sessions.
L’Assemblea General tindrà caràcter ordinari o extraordinari:
a) Amb caràcter ordinari es reunirà un cop a l’any.
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b) Un representant de cadascun dels ens locals membres.
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b) L'Assemblea es reunirà amb caràcter extraordinari quan així ho decideixi la Presidència o ho sol·liciti la quarta part, al
menys, del nombre legal de membres de la Xarxa Local de Consum.
Article 17.- Funcions.
Les funcions de l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum són:
a) Aprovar la memòria d’activitats.
b) Aprovar la composició de la Comissió Coordinadora.
c) Establir les línies estratègiques de la Xarxa Local de Consum.
d) Avaluar l’activitat desenvolupada per la Xarxa Local de Consum.
Article 18.- Presidència, Vicepresidència i Secretaria de l’Assemblea.
1. L’Assemblea General de la XLC serà presidida pel Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides
competències concretes en matèria del servei públic de consum.
2. La Vicepresidència de l’Assemblea de la Xarxa Local de Consum recaurà en un regidor, la designació del qual
s’efectuarà per consens i que substituirà al President/a en cas d’absència.
3. Les funcions secretarials seran exercides per la persona titular de la Secretaria de la Diputació de Barcelona o pel
funcionari o funcionària en qui hagi delegat.
Article 19.- Convocatòria i ordre del dia de les sessions.
1. Correspon a la Presidència convocar totes les sessions de l'Assemblea General.
2. La data de celebració de la sessió es fixarà amb una antelació mínima de quinze dies, i la seva convocatòria es
trametrà amb les formalitats pròpies que regeixen el funcionament dels òrgans col·legiats locals.
3. A la convocatòria s'acompanyarà l'ordre del dia dels assumptes a tractar, així com la documentació corresponent. En
les sessions extraordinàries, la convocatòria ha de incloure l'ordre del dia proposat pels qui han adoptat la iniciativa.
4. L'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ser ampliat si l'Assemblea General ho acorda per
majoria absoluta, a proposta de la Presidència o de la quarta part dels seus membres.
5. En el cas de les sessions extraordinàries, no poden tractar-se assumptes que no hagin estat inclosos en l'ordre del
dia.
Article 20. Quòrum d’assistència a les sessions.
1. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de les sessions serà d’un terç del nombre total dels
seus membres.

3. En qualsevol cas, no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència de les persones que ocupin la Presidència i la
Secretaria, o de les persones que les substitueixin.
4. La sessió de l’Assemblea es desenvoluparà d’acord amb les determinacions que regulen els òrgans col·legiats locals,
per bé que s’admetrà un torn de debat per a cada punt de l’ordre del dia, que no superarà els 40 minuts de duració, al
final del qual, si s’escau, es sotmetrà a votació.
5. Els acords s’adoptaran per majoria simple dels assistents.
Article 21.- Acta de les sessions.
La Secretaria aixecarà acta de les sessions de l’Assemblea, que, com a mínim, farà referència a la data, hora i lloc de
celebració, nombre i identificació dels assistents i acords adoptats.
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2. En segona convocatòria, mitja hora després, serà suficient la presència de tres membres; aquest quòrum haurà de
mantenir-se al llarg de la sessió.

Dimecres, 18 d'abril de 2012
Capítol III. De la Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum.
Article 22.- Concepte i composició.
1. La Comissió Coordinadora és l’òrgan de direcció de la Xarxa, i el màxim òrgan operatiu de delegació de l'Assemblea.
2. La Comissió Coordinadora estarà integrada per la Presidència, la Vicepresidència, i els representants dels ens locals.
Article 23.- Presidència, Vicepresidència i Secretaria Tècnica.
1. La Comissió Coordinadora de la Xarxa Local de Consum serà presidida pel Diputat/da de la Diputació de Barcelona
que tingui conferides competències concretes en matèria del servei públic de consum.
2. La Vicepresidència recaurà en el regidor/a que hagi estat designat Vicepresident/a de l’Assemblea General.
3. La Secretaria Tècnica serà exercida pel/la cap de l’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona responsable del
servei públic de consum.
Article 24.- Representants municipals i membres convidats.
1. La Comissió estarà integrada per un nombre màxim d’11 representants dels diferents ens locals integrants de la
Xarxa Local de Consum.
La designació d’aquests membres s’efectuarà per consens entre els representants dels ens locals integrants de la Xarxa
Local de Consum.
2. Seran convidats a participar a les sessions de la Comissió Coordinadora amb veu però sense vot els representants
dels grups polítics de la Diputació de Barcelona designats per a l’Assemblea General.
Article 25.- Funcions.
La Comissió Coordinadora té com a funció principal coordinar l’activitat de la Xarxa Local de Consum i com a funcions
específiques:
a) La representació davant altres administracions i institucions.
b) Definir i proposar els projectes, plans i programes que haurà de desenvolupar la Comissió Tècnica d’acord amb les
línies estratègiques marcades per l’Assemblea General.
c) Proposar la carta de serveis de la Xarxa Local de Consum.
d) Nomenar els membres de la Comissió Tècnica.
e) Avaluar el treball de la Comissió Tècnica.
Article 26.- Caràcter de les reunions.

Article 27.- Quòrum de votació i registre de les sessions.
1. Els acords s'adoptaran per majoria simple dels assistents.
2. La Secretaria tècnica estendrà el corresponent registre de la reunió, on es detallaran els aspectes següents:
a) Lloc, dia i data.
b) Membres assistents.
c) Decisions, si escau, i altres mesures adoptades.
d) Qualsevol altre extrem que es consideri oportú consignar.
3. En primera convocatòria, el quòrum per a la vàlida celebració de la sessió serà d’un terç del nombre total dels
membres amb dret a vot. En segona convocatòria, mitja hora més tard, serà suficient la presència de tres membres;
aquests quòrums hauran de mantenir-se al llarg de la sessió. En qualsevol cas, es requereix l’assistència del President i
del Secretari o d’aquelles persones que legalment els puguin substituir.
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La Comissió Coordinadora es reunirà, a convocatòria de la Presidència, amb caràcter ordinari un cop l’any i, amb
caràcter extraordinari, quan ho sol·liciti un quaranta per cent dels seus membres o hi hagi circumstàncies que ho
exigeixin.

Dimecres, 18 d'abril de 2012
Capítol IV. De la Presidència.
Article 28.- Concepte.
1. La Presidència de la Xarxa Local de Consum és el representant ordinari de la Xarxa Local de Consum.
2. El càrrec de la Presidència serà ocupat pel/la Diputat/da de la Diputació de Barcelona que tingui conferides
competències concretes en matèria del servei públic de consum.
Article 29.- Funcions.
1. Correspondrà a la Presidència:
a) Convocar i presidir les reunions de l'Assemblea i de la Comissió Coordinadora.
b) Actuar com a portaveu de la Xarxa Local de Consum.
c) Representar a la Xarxa davant de persones, empreses, organismes i institucions.
d) Qualsevol altra funció que li sigui delegada per l'Assemblea General o la Comissió Coordinadora, o que no estigui
expressament atribuïda a altres òrgans de la Xarxa Local de Consum.
2. El President té vot de qualitat en cas d'empat.
Capítol V. De la Comissió Tècnica.
Article 30.- Concepte i composició.
1. La Comissió Tècnica és l'òrgan executiu de la Xarxa Local de Consum.
2. La Comissió Tècnica estarà constituïda per un nombre màxim de 21 persones, nomenades per la Comissió
Coordinadora.
Article 31.- Presidència i Secretaria tècnica de la Comissió.
1. La Presidència de la Comissió Tècnica serà exercida pel/la cap de l’òrgan administratiu de la Diputació de Barcelona,
responsable del servei públic de consum.
2. La Secretaria tècnica de la Comissió serà exercida per un funcionari o funcionària de l’òrgan administratiu del servei
públic de consum de la Diputació de Barcelona.
Article 32.- Designació de representants.
Els vint membres restants seran designats per la Comissió Coordinadora, d’acord amb els criteris següents:
a) 8 dels membres seran escollits entre el personal tècnic proposat per la Diputació de Barcelona.
b) 12 dels membres seran escollits entre el personal tècnic dels ens locals o experts en la matèria.

La Comissió Tècnica tindrà caràcter executiu i les seves funcions seran:
a) Elaborar els projectes, plans i programes que proposi la Comissió Coordinadora.
b) Plantejar a la Comissió Coordinadora les necessitats que la Xarxa pugui tenir en l’àmbit tècnic, econòmic i de
formació.
c) Fer propostes a la Comissió de nous programes o activitats o de modificació dels existents.
d) Coordinar l’execució de les activitats i programes desenvolupats per la Xarxa Local de Consum.
Article 34.- Caràcter de les sessions.
La Comissió Tècnica es reunirà, a convocatòria de la seva Presidència i, amb caràcter ordinari, una vegada al trimestre;
amb caràcter extraordinari, es reunirà quan ho sol·liciti un quaranta per cent dels seus membres o hi hagi circumstàncies
que ho exigeixin.
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Article 33.- Funcions.

Dimecres, 18 d'abril de 2012
Article 35.- Caràcter i funcionament de les reunions.
1. La Comissió Tècnica podrà celebrar reunions plenàries o en comitès reduïts, creats “ad hoc”.
2. La Secretaria tècnica estendrà el corresponent registre de la reunió, on es detallaran els aspectes següents:
a) Lloc, dia i data;
b) Membres assistents;
c) Decisions, si escau, i altres mesures adoptades;
d) Qualsevol altre extrem que es consideri oportú consignar.
TÍTOL IV. Comunicació de les decisions de la Xarxa Local de Consum.
Article 36.- Tràmits de constitució i representants de les entitats membres.
Es comunicarà als ens locals i a la Diputació de Barcelona l’acord de constitució, el text del Reglament de funcionament
aprovat i la relació dels representants de dites entitats que hagin estat designats com a membres de la Comissió
Coordinadora.
Article 37.- Components de la Comissió Tècnica.
Un cop constituïda la Comissió Coordinadora, la Secretaria tècnica comunicarà als ens locals adherits i a la Diputació de
Barcelona, la relació dels components de la Comissió Tècnica.
Article 38.- Modificacions dels components dels òrgans col·legiats i memòria.
Un cop l’any, la Secretaria tècnica notificarà als ens locals i a la Diputació de Barcelona les modificacions dels
components d’ambdues comissions, i els lliurarà una memòria de les activitats desenvolupades per la Xarxa Local de
Consum durant l’any anterior.
Article 39.- Decisions d’especial transcendència.
Quan es prenguin decisions d’especial rellevància, i així ho acordi la Comissió Coordinadora, es comunicaran als ens
locals adherits i a la Diputació de Barcelona.
Disposició final.
L’entrada en vigor d’aquest Reglament es produirà un cop transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als arts.
65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i una vegada s’hagi publicat en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”

L’expedient podrà ser consultat per qualsevol persona interessada a la Secretaria General de la Diputació de Barcelona
(Rambla Catalunya, núm. 126, 6ª planta, de la ciutat de Barcelona).
El termini d’informació pública al llarg del qual es podran formular al·legacions, reclamacions i suggeriments serà de
trenta dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
Barcelona, 11 d’abril de 2012
La Secretaria delegada, Denia Lázaro Ardila

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Cinquè.- NOTIFICAR l’aprovació de la modificació del Reglament de la Xarxa Local de Consum, en el termini de 15 dies
a comptar des de la seva aprovació definitiva, a la Delegació del Govern a Catalunya - Subdelegació del Govern a
Barcelona, i al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes del que
disposa l’article 56 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local”.

