REGLAMENT DEL SENAT MUNICIPAL D’ARENYS DE MAR
Preàmbul
La vila d’Arenys de Mar, des de la instauració de la democràcia a l’Estat
espanyol, ha gaudit d’una àmplia representació política, amb persones i grups
polítics diferents, la qual cosa, lluny de representar cap obstacle per al seu
desenvolupament, li ha aportat riquesa cultural i social, que ha anat absorbint al
llarg dels anys.
Després de trenta anys d’història democràtica, es considera adient la creació de
la institució del Senat municipal d’Arenys de Mar, amb la intenció primera de
recollir tota l’experiència, els coneixements i la sensibilitat d’aquelles persones
que al llarg del temps han dedicat bona part de la seva vida a treballar pel
nostre poble.
El Senat municipal és un òrgan consultiu, de lliure participació de totes aquelles
persones que han ocupat el càrrec d’alcalde o el de regidors/ores, amb mandat
de govern o oposició, des de la constitució del primer Ajuntament democràtic.
Les funcions que es reserven al Senat municipal són les d’assessorament al
Consistori municipal, per aquells temes que són d’importància rellevant, per al
present i el futur de la nostra vila.
El funcionament del Senat municipal es regirà per aquest Reglament.

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Constitució i naturalesa jurídica
L’Ajuntament d’Arenys de Mar crea el Senat municipal, per treballar en base a
l’experiència de governs anteriors, en les polítiques actuals i de futur de la vila
d’Arenys de Mar.
Es constitueix el Senat municipal, com a òrgan de consulta, assessorament i
col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

Article 2. Finalitats
L’activitat del Senat es dirigeix a la consecució dels següents fins:
a) Fomentar la participació d’exmembres del consistori municipal, que per
les seves tasques i experiències, puguin orientar i assessorar el govern en
temes de rellevància municipal.
b) Assessorar l’Ajuntament d’Arenys de Mar en aquells temes d’interès i
estratègia municipal a curt i llarg termini.

Article 3. Atribucions del Senat municipal
El Senat municipal, òrgan de caràcter consultiu i informatiu, té les següents
atribucions:
El Senat municipal, com a òrgan consultiu, assumeix les competències
d’estudiar, analitzar i fer propostes sobre temes municipals de rellevància, a
petició de l’alcalde de la vila, la Junta de Govern i el Ple municipal.

Article 4. Domicili social
El domicili social s’estableix a l’Ajuntament d’Arenys de Mar.

TÍTOL II: Organització i funcionament
Capítol I. Organització
Article 5. Dels membres del Senat municipal
1. El Senat Municipal estarà format per tots aquells exregidors, exregidores
i exalcaldes de la població, des de la constitució dels ajuntaments
democràtics, que no es trobin exercint en l’actualitat cap càrrec de
representació municipal i que expressin lliurement la seva voluntat de
formar-ne part.
2. Correspon a tots i totes els membres del Senat, el següent:
a) Assistir, participar i efectuar propostes sobre els assumptes de
competència del Senat.
b) Obtenir qualsevol informació que els sigui necessària per al
desenvolupament del seu càrrec.
c) Tots aquells drets i deures inherents a la condició de senador o
senadora.

3. El mandat dels senadors i senadores conclou per un dels següents
motius:
a) Mort o malaltia que faci impossible l’exercici del càrrec.
b) Per renúncia per part del senador o senadora. En aquest cas, haurà de
comunicar la seva dimissió per escrit deu dies abans del Ple
municipal del mes en què vulgui cessar de les seves tasques.
c) Per incompliment no justificat -tres o més vegades- de les seves
funcions com a senador o senadora, a petició de la majoria absoluta
dels membres del Senat.
d) Per extinció de l ‘òrgan del Senat.
4. La designació dels senadors i senadores correspondrà al Ple municipal,
una vegada els seus membres hagin acceptat la proposta de formar-ne
part.
5. La funció del senador/-ora no serà en cap cas remunerada, i el Consistori
posarà a disposició d’aquest òrgan, els materials i instruments necessaris
per al correcte desenvolupament de les tasques que se li atribueixin.

Article 6. Òrgans
El Senat Municipal s’estructurarà de la manera següent:
-

Presidència
Plenari
Secretaria tècnica
Comissions de treball

Article 7. De la Presidència
La presidència correspondrà a l’alcalde o alcaldessa del mandat més antic,
d’entre tots els membres que conformen el Senat municipal.
La seva absència la substituirà l’alcalde o alcaldessa del següent mandat més
antic.
Les seves funcions són:
a) Convocar, presidir i moderar els debats.
b) Autoritzar l’assistència de les persones de la ciutat que consideri
convenient al Plenari, quan el tractament d’un tema així ho aconselli.
c) Proposar temes en l’orde del dia del Plenari del Senat municipal.

Article 8. Del Plenari
El Plenari és l’òrgan de màxima representació del Senat municipal i l’integren la
totalitat de les persones designades per formar-ne part.
Les seves funcions són les que corresponen al Senat municipal i que es
relacionen en l’article 3.
Article 9. De la Secretaria Tècnica
La Secretaria Tècnica és l’ instrument professional i de suport al servei del Senat
municipal per coordinar i garantir el bon funcionament d’aquest òrgan i
l’aplicació de les decisions preses pels seus membres.
La Secretaria Tècnica l’exercirà el/la Secretari/-ària de l’Ajuntament o la
persona que aquest designi perquè el substitueixi, i realitzarà les funcions de
secretari/-ària del Plenari, a més de la gestió, dinamització i coordinació del
treball que dugui a terme el Senat Municipal.

Article 10. De les comissions de treball
El Senat Municipal podrà dotar-se de les comissions de treball que consideri
necessàries per dur a terme les seves actuacions.

Article 11. Dels convidats/des col·laboradors/es
Els convidats i convidades són persones enteses o professionals en un àmbit
d’interès de debat del Senat Municipal i poden ser convidades al Plenari o en el
marc de les comissions de treball.

Capítol II Funcionament del Senat
Article 12. Funcionament
a) El Plenari del Senat Municipal es reunirà amb caràcter ordinari un mínim
d’una vegada l’any, i amb caràcter extraordinari sempre que es consideri
oportú, a partir de la petició d’una majoria qualificada del ¾ dels
membres o per convocatòria de la Presidència del Senat Municipal, o de
l’alcalde o alcaldessa de la Corporació municipal.
b) El Plenari del Senat Municipal es constitueix vàlidament i pot prendre
decisions amb l’assistència d’un terç del seu nombre de membres,
sempre i que hi sigui la Presidència o qui la substitueixi.
c) Sempre que sigui possible, les resolucions es prendran per consens i, si
cal una votació, les resolucions hauran de ser aprovades per majoria
absoluta.
d) A les sessions del Plenari hi podran assistir els convidats/des
col·laboradors/es, descrits en l’article 11, pels seus coneixements
específics o per l’interès del tema a tractar, sempre que ho autoritzi la
Presidència.
Disposició final
Primera. Per a tot el que no preveuen aquest Reglament, i sempre que no el
contradigui, hi serà d’aplicació com a normativa supletòria la continguda en el
Reglament Orgànic Municipal, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, sobre
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment administratiu
comú, i en el 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.

Arenys de Mar, desembre de 2007

