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b) Procediment: Obert.
c) Adjudicació: Concurs.
6. Adjudicació
a) Data: 14 de juliol de 2008.
b) Adjudicatari: 6Tellconsop.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l'Adjudicació: 333.412,72
EUR, IVA inclòs.
Vilanova del Camí, 21 de juliol de 2008.
L'Alcalde, Joan Vich i Adzet.
022008020878
A

Vilanova del Camí
ANUNCI SOBRE L'ADJUDICACIÓ
D'UN CONTRACTE
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Vilanova del
Camí.
b) Dependència que tramita l'expedient:
Secretaria.
c) Número d'expedient: VA/2007146.
2. Objecte del contracte
Prestació del servei de deixalleria municipal.
3. Publicació de l'anunci de licitació
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número 73, de 25 de març de 2008, i
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 5.101, de 1 d'abril de 2008.
4. Pressupost base de la licitació
a) Component fix retribueix l'obligació de
l'adjudicatari de garantir la prestació del servei de deixalleria, en condicions de funcionament i de manteniment adients, durant els
dies i els horaris establerts. El seu import serà,
com a màxim, de trenta-vuit mil EUR
(38.000,00 EUR), IVA inclòs.
b) Component variable és conseqüència
de la gestió dels residus admesos a la
instal·lació.
5. Tramitació, procediment i forma
d'adjudicació
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
c) Adjudicació: Concurs.
6. Adjudicació
a) Data: 14 de juliol de 2008.
b) Adjudicatari: Fomento de Construcciones y Contratas, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import de l'Adjudicació: Component fix
37.089,47 EUR, IVA inclòs, component
variable, d'acord amb la proposta de l'adjudicatària que figura a l'expedient.
Vilanova del Camí, 21 de juliol de 2008.
L'Alcalde, Joan Vich i Adzet.
022008020879
A

Vilanova del Camí
ANUNCI REFERENT A L'APROVACIÓ
DEFINITIVA D'UN REGLAMENT
El Ple de la Corporació, en sessió de data
14 de juliol de 2008, va acordar estimar parcialment l'al·legació presentada en el termini
d'exposició al públic del reglament del Consell Municipal de Joventut de Vilanova del
Camí, així com la seva aprovació definitiva.
El text del Reglament que s'adjunta, mitjançant annex, per tal de que es faci públic,
entrarà en vigor transcorreguts quinze dies
després d'haver estat publicat el present
anunci en el BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA.
L'aprovació definitiva d'aquest Reglament
exhaureix la via administrativa. Contra
aquest, els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu davant la
Sala d'aquest Ordre Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un
termini màxim de dos mesos, a comptar des
de l'endemà de la data de la seva publicació,
sense perjudici d'interposar aquells altres
recursos i accions que es considerin procedents.
ANNEX. TEXT ÍNTEGRE DEL REGLAMENT
DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT
REGLAMENT

DEL CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT

Article 1
Definició i naturalesa
El Consell Municipal de Joventut de Vilanova del Camí és un òrgan de participació
sectorial que forma part complementària de
conformitat amb el que preveu l'article 20.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril (LBRL), reguladora de les bases de règim local i els articles
48.2.b) i 62 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 (LMC).
El Consell es configura com un òrgan de
caràcter consultiu i d'assessorament de la
regidoria de Joventut, així com a instrument
de participació de la ciutadania en aquelles
qüestions referents a la Joventut i el lleure, en
general; en especial, pel que fa a aquelles
competències i funcions que signifiquin una
millora de la formació, les necessitats personals, el treball, el benestar social, la cultura i,
per tant, de la qualitat de vida del jovent de
Vilanova del Camí.
Article 2
Objectius
Els objectius del Consell Municipal de
Joventut són:
1. Ser l'òrgan impulsor dels programes i
projectes vinculats a l'àmbit de Joventut.
2. Facilitar que la política de joventut de
l'Ajuntament de Vilanova del Camí sigui
coneguda, debatuda i contrastada per els persones membres del Consell i que aquestes
puguin aportar suggeriments, idees i valoracions.
3. Fomentar la participació dels joves, cre-

ant un espai de reflexió i debat que permeti
influir en la definició dels problemes i les
necessitats, en la priorització dels recursos
existents i en l'elaboració dels programes
anuals d'actuacions del Pla Local de Joventut
de Vilanova del Camí.
4. Consolidar espais de debat i interlocució entre l'Ajuntament i els joves del municipi.
5. Impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació entre les associacions,
entitats i institucions, ja siguin públiques o
privades, en activitats que suposin la promoció de la joventut, el treball, la sòciocultura i
l'oci.
Article 3
Funcions
Les funcions del Consell són les següents:
1. Conèixer i valorar els afers que li sotmeti l'Ajuntament, especialment la informació,
el seguiment i l'avaluació dels programes
anuals d'actuacions del Pla Local de Joventut
de Vilanova del Camí.
2. Estructurar i organitzar, de forma periòdica i permanent, el debat, la reflexió i l'elaboració de propostes formulades per persones, grups i entitats interessades en la política
de joventut de la ciutat.
3. Analitzar i debatre les aportacions que
puguin presentar les persones membres del
Consell.
4. Participar en l'elaboració de propostes
relatives als àmbits d'actuació que li són propis, per tal que siguin sotmeses als òrgans
municipals competents.
5. Construir les comissions de treball que
consideri adients i sol·licitar els assessoraments necessaris per a la millor realització de
les seves funcions.
6. Proposar millores per tal d'assolir una
més gran participació dels joves i la ciutadania en general en matèria de política de
joventut.
Article 4
Estructura orgànica
1. El Consell Municipal de Joventut de
Vilanova del Camí està integrat pels següents
òrgans:
a) La Presidència del Consell
b) La Vice-presidència
c) El Plenari del Consell
d) Les Comissions de Treball
2. Amb independència de les comissions
de treball que es consideri adient constituir,
la presidència podrà sol·licitar els assessoraments necessaris per a la millor realització de
les funcions a desenvolupar. L'Ajuntament ha
d'assegurar el suport ordinari per part de l'estructura executiva municipal per garantir el
funcionament correcte del Consell.
Article 5
La Presidència i Vice-presidència del Consell
Municipal de Joventut
La presidència del Consell Municipal de
Joventut de Vilanova del Camí correspon a
l'Alcalde o regidor/a designat pel Ple a proposta de l'Alcalde.
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La Presidència, assistida per la Vice-presidència, dirigeix el Consell i n'assumeix la
representació, la convocatòria, l'establiment
de l'ordre del dia, el trasllat de les propostes
als òrgans de gestió i de govern municipal, i
la resta de funcions que li són pròpies en
relació al funcionament d'un òrgan col·legiat.
La Vice-presidència del Consell correspondrà a un/a representant de les membres
que formin part del Plenari del Consell. La
Vice-presidència assisteix i col·labora amb la
Presidència. La duració de la Vice-presidència serà d'un any i s'elegirà de manera rotatòria entre les persones membres del Consell.
La Presidència i la Vice-presidència promouran i articularan la participació dels
membres en el funcionament i el debat del
Consell.
Article 6
El Plenari del Consell Municipal de Joventut
1. El Plenari és l'òrgan de màxima representació del Consell Municipal de Joventut
de Vilanova del Camí i està integrat per les
següents persones:
a) El President
b) El Vice-president
c) Un representant de cadascuna de les
associacions o entitats de l'àmbit juvenil, cultural i esportiu del municipi que manifestin la
voluntat de treballar en l'àmbit de la joventut.
d) Joves a títol individual, essent condició
indispensable tenir entre els 16 i 30 anys en
el moment de la seva inclusió al Consell.
e) Persones rellevants dins l'àmbit de la
joventut.
2. Per resolució de la Presidència i a proposta de la majoria de membres del Consell,
la composició del Consell es podrà ampliar
amb la representació de més joves i entitats
que així ho demanin.
3. El Plenari proposarà anualment a l'Ajuntament el pressupost per a la seva gestió.
Article 7
Normes de funcionament
1. El Consell disposarà del suport tècnic i
administratiu respecte als temes relacionats
amb el funcionament del mateix.
2. El Plenari realitzarà una reunió mensual
a l'Espai Jove la Cooperativa de Vilanova del
Camí o altre espai municipal que es designi.
La convocatòria s'efectuarà via telemàtica
preferentment, llevat qui sol·liciti rebre-la
expressament per escrit.
3. Com a forma de treball es procurarà el
consens. Només en el cas que això no fos
possible, les propostes seran sotmeses a votació, que es farà a mà alçada.
4. El Plenari del Consell a l'hora d'abordar
temes específics, podrà crear comissions de
treball amb un temps de duració determinat.
Les seves funcions podran ser l'estudi o debat
sobre aspectes concrets de la política local
de joventut, l'emissió d'informes o l'emissió
de propostes.
5. Els/les participants en les sessions del
Plenari del Consell estan obligats i obligades
a no utilitzar les informacions que al llarg de

les sessions puguin ser donades amb qualsevol finalitat i de les quals s'expressi la seva
confidencialitat.
6. Els acords que adopti el Plenari del
Consell Municipal de Joventut, així com els
informes, propostes i estudis que s'elaborin,
seran sotmesos a la consideració de les diferents àrees o regidories municipals a les quals
afecti.
7. Aquests acords, informes, estudis o propostes tindran caràcter no vinculant per a l'Ajuntament.
Article 8

Vilanova del Camí, per suggeriments que
facin arribar els mateixos joves o altres interessats.
Article 13

Participació
Perquè una sessió del Plenari pugui ser
considerada vàlida, caldrà que en el moment
de la constitució hi siguin presents un terç
dels membres de ple dret, el president i el
secretari d'aquest òrgan.
En les sessions es podrà convidar aquelles
persones que puguin ser d'interès atès el
tema a tractar. Aquestes persones tindran veu
però no vot.
ALTRES FORMES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Conclusions del debat
Les conclusions dels diversos debats del
Fòrum seran elevades al Plenari del Consell
Municipal de Joventut, i serviran per a l'elaboració del Pla Local de Joventut.
A la vegada, les conclusions també seran
exposades a la pàgina web de l'Ajuntament
Vilanova del Camí.
Secció segona.- Comissions de treball

Secció Primera.- El Fòrum Jove
Article 9
Definició del Fòrum Jove
El Fòrum és una taula de debat. El Fòrum
Jove ha de ser una eina per fomentar la
comunicació entre el joves i l'Ajuntament.
El Fòrum Jove vol ser un espai dinàmic,
que promogui l'intercanvi d'informació entre
tots els implicats i permeti un diàleg sobre els
temes a tractar.
Article 10
Participació en el Fòrum
Tots els joves de Vilanova del Camí poden
participar en el Fòrum, a títol individual o
com a membres d'una entitat juvenil, amb els
mateixos drets.
L'assistència a una reunió del Fòrum no
compromet a assistir en les successives reunions d'aquest.
Podran formar part del Fòrum Jove tota
persona d'edat compresa entre els 15 i els 30
anys d'edat.
Article 11
Convocatòria del Fòrum
El Fòrum es convocarà amb una periodicitat semestral.
La convocatòria es farà arribar a les entitats juvenils, als joves que manifestin el seu
interès en ser convocats i amb un anunci al
butlletí i guia d'activitats municipal.
D'altra banda, la convocatòria també figurarà a la pàgina web de l'Ajuntament Vilanova del Camí.
Article 12
Objecte dels debats del Fòrum
En cada reunió del Fòrum es tractaran un
o diversos temes dels diversos eixos que han
de conformar el Pla Local de Joventut.
Els temes objecte de debat seran presentats
pel Departament de Joventut de l'Ajuntament

Desenvolupament del debat en el Fòrum
En cada reunió del Fòrum, hi assistirà un
moderador del Debat, que presentarà el tema
i el ponent.
Després de l'exposició del ponent, es
debatrà el tema objecte del Fòrum i finalment
s'elaboraran unes conclusions.
Article 14

Article 15
Definició
En el cas que siguin necessaris, el Plenari
del Consell podrà crear comissions de treball
per àmbits específics amb l'objectiu d'incrementar la participació dels diferents sectors i
de portar a la pràctica les decisions del Plenari. Les conclusions i consideracions d'aquestes comissions s'elevaran al Plenari.
Article 16
Funcionament de les comissions
La constitució, funcionament, així com la
durada i la composició de cada comissió
seran decidides pel Plenari.
Article 17
Disposicions finals
En tot allò no previst en aquest Reglament
serà d'aplicació la legislació general bàsica
estatal i autonòmica de règim local.
Transcorregut almenys dos anys d'aplicació del Reglament present s'elaborarà un
anàlisi de funcionament, proposant-se, si
s'escau, la seva modificació per tal d'ajustarlo més a la realitat i necessitats del municipi i
del propi Consell.
La interpretació o aclariment de les qüestions o aspectes insuficientment regulats en el
present Reglament que s'hi puguin observar
correspon a l'Ajuntament, previ informe del
Consell Municipal de Joventut.
El present Reglament entrarà en vigor un
cop s'hagi publicat íntegrament en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA, i hagi transcorregut
el termini previst a l'article 65.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases
de Règim Local.
Vilanova del Camí, 21 de juliol de 2008.
L'Alcalde, Joan Vich i Adzet.
022008020882
A

