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ASSEMBLEA GENERAL: CONVOCATÒRIA, QUÒRUM I RÈGIM D’ADOPCIÓ
D’ACORDS
De conformitat amb el que disposen els articles 9, 10, 11, 12 i 13 dels Estatuts del
Consorci, l’Assemblea General assumeix la més alta representació de l’entitat; aquesta
celebrarà la sessió anual i estarà constituïda per un representant de cada Municipi dels
que integren el Consorci.
L’Assemblea General serà convocada pel president del Consorci, amb l’antelació
prevista a l’article 15.3 del estatuts, acompanyant a la convocatòria el preceptiu ordre
del dia.

L’Assemblea General, en règim de Plenari, estarà integrada per un representant de cada
Municipi consorciat, un representant de les Diputacions, un representant de cadascun
dels Consells Comarcals que formin part del Consorci, el President i el Consell
d’Administració sortint.
De conformitat amb el que disposa l’article 51 de la Llei 8/1997, de 15 d’abril, la
representació del Municipi l’ostentarà l’Alcalde de l’Ajuntament respectiu, sens perjudici
de la possibilitat que aquest delegui en un Regidor de la Corporació Municipal
l’assistència a l’Assemblea General del Consorci Localret. En el cas de les Diputacions i
dels Consell Comarcals que formin part del Consorci la representació l’ostentarà el
President/a de l’entitat, que podrà delegar la representació en un membre de la
Corporació provincial o Comarcal en el seu cas.
De conformitat amb el que disposa l’article 12.4 del Estatuts del Consorci, els Municipis i
altres entitats consorciades podran delegar la representació i el vot a l’Assemblea
General de Localret en un altre Municipi, Diputació o Consell Comarcal del mateix tram
de població de la demarcació respectiva. La delegació s’haurà d’acreditar presentant el
corresponent acord de delegació.
L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, amb l’assistència
d’un terç del nombre de Municipis que integren el Consorci i, en segona convocatòria,
mitja hora més tard, amb els assistents presents.
La Mesa de l’Assemblea la integraran el President, els Vicepresidents, el President de
l’Associació Catalana de Municipis i el de la Federació de Municipis de Catalunya, el
Director general i el Secretari del Consorci.

El President dirigirà els debats de l’Assemblea, fixarà l’ordre de les deliberacions i
ordenarà les votacions d’aquells punts de l’ordre del dia que tinguin naturalesa de
resolucions administratives.
Els acords de l’Assemblea seran aprovats mitjançant votació ordinària, a mà alçada i
per majoria simple.
El President ordenarà la votació d’aquells punts de l’ordre del dia que requereixin
l’aprovació formal de l’Assemblea. En el cas que la votació sigui clara i inequívocament
a favor de l’aprovació de la proposta de resolució, es considerarà aprovada, i es farà
constar a l’Acta el nombre de vots en contra.
En el cas que en la votació inicial un nombre significatiu d’assistents voti en contra d’una
proposta de resolució o qüestió plantejada a l’Assemblea, s’articularà el mecanisme de
votació nominal establert en l’article 16 dels Estatuts del Consorci amb subjecció a les
següents normes:
- Els acords s’adoptaran per majoria dels vots emesos expressats per trams de població i
per demarcació.
- Tots els Municipis representats en l’Assemblea votaran per demarcacions. Cada
demarcació tindrà un quart dels vots del Plenari de l’Assemblea.
- Els Municipis de les demarcacions Nord-est i Oest votaran dins el tram de població:


Els municipis de fins a 10.000 habitants tindran un vot cada Municipi i el resultat
majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.



Els Municipis d’entre 10.001 i 30.000 habitants tindran un vot cada Municipi i el
resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la
demarcació.



Els Municipis d’entre 30.001 i 100.000 habitants tindran un vot cada Municipi i el
resultat majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la
demarcació.



Els Municipis de més de 100.000 habitants tindran un vot cada Municipi i el resultat
majoritari de la votació equivaldrà a una quarta part dels vots de la demarcació.



Els Municipis de la demarcació Barcelona-Besòs votaran dins de la seva
demarcació en funció de la següent relació:
 Barcelona: 75%
 La resta de Municipis: 25%

- Les Entitats Locals de la demarcació no territorial votaran dins de la seva demarcació
en funció de la següent relació:
 Diputacions catalanes: 50%
 Consells Comarcals: 50%

ELECCIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI.
Correspon a l’Assemblea General elegir els Òrgans de Govern del Consorci per als
propers quatre anys.
Elecció del President.
Podran ésser candidats a President de Localret tots els Alcaldes dels Municipis que
integren el Consorci i que formalitzin la seva candidatura.
La candidatura a President del Consorci s’haurà de presentar, mitjançant un escrit de
formalització, a la seu del Consorci amb una antelació mínima de 24 hores de l’inici de
l’Assemblea General.
El President i/o el Consell d’Administració sortint podran proposar, amb el consentiment
de l’interessat, un candidat a President del Consorci amb una antelació mínima de 24
hores de l’inici de l’Assemblea General.
Si a l’inici de l’Assemblea no s’ha presentat cap candidatura, el President sortint podrà
realitzar, en la mateixa sessió, les consultes necessàries per presentar un candidat al
càrrec de President de Localret.
En el cas que només es presenti un candidat al càrrec de President, es procedirà a la
votació ordinària i a mà alçada. En el cas que la votació sigui clara i inequívocament a
favor de l’únic candidat presentat, aquest serà proclamat electe, i es farà constar en l’Acta
el nombre de vots en contra.

En el cas que en aquesta votació inicial un nombre significatiu d’assistents voti en contra
de l’únic candidat, s’articularà el mecanisme de votació nominal per demarcacions i trams
de població descrit en l’apartat anterior d’aquestes normes.
En el cas que es presentin més d’un candidat al càrrec de P resident de Localret, la
votació es realitzarà per demarcacions i trams de població en els termes establerts en
l’article 13 dels Estatuts i segons es descriu en l’apartat anterior.
El P resident electe prendrà possessió del càrrec en la mateixa Assemblea General i
ocuparà, des d’aquell moment, la Presidència de l’Assemblea.

Elecció del Consell d’Administració.
Podran ésser candidats a membres del Consell d’Administració de Localret els càrrecs
electes dels Municipis que formin part de cadascuna de les demarcacions i els trams de
població en què s’integren, i els representants de les entitats provincials i comarcals, en
els termes de l’article 18 dels Estatuts.
Les candidatures a membres del Consell d’Administració del Consorci s’hauran de
presentar, mitjançant un escrit de formalització, a la seu del Consorci amb una antelació
mínima de 24 hores de l’inici de l’Assemblea General, amb la indicació expressa de la
demarcació i el tram de població que representen.
El President i/o el Consell d’Administració sortint podran proposar, amb el consentiment
dels interessats, una candidatura conjunta de membres del Consell d’Administració, que
haurà de reunir els requisits de distribució territorial i de trams de població que estableix
l’article 18 dels Estatuts, i amb una antelació mínima de 24 hores de l’inici de l’Assemblea
General.
Si a l’inici de l’Assemblea no s’ha presentat cap candidatura, el President sortint podrà
realitzar, en la mateixa sessió, les consultes necessàries per presentar una candidatura
conjunta de membres del Consell d’Administració.
En el cas que només es presenti una candidatura conjunta que respecti la distribució
territorial estatutàriament establerta, es procedirà a la votació ordinària i a mà alçada del
conjunt de la candidatura. En el cas que la votació sigui clara i inequívocament a favor
de l’única candidatura conjunta presentada, aquesta serà proclamada electa, i es farà
constar en l’Acta el nombre de vots en contra.

En el cas que en aquesta votació inicial un nombre significatiu d’assistents voti en contra
de l’única candidatura o existeixin més candidatures o candidats individuals a la condició
de membres del Consell d’Administració, s’articularà el mecanisme de votació nominal
per demarcacions i trams de població descrit en l’apartat anterior d’aquestes normes.

