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Núm. 16664
AJUNTAMENT DE GIRONA
Anunci d’aprovació definitiva del Reglament de la Taula de Mobilitat
El Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària de data 17
d’octubre de 2011, va aprovar provisionalment el reglament de la
Taula de Mobilitat.
Vistes les al·legacions presentades en el període d’exposició pública
de l’expedient, el Ple municipal, en sessió extraordinària de data 23
de desembre de 2011, ha adoptat el següent acord:
Primer.- Estimar la reclamació presentada pel grup municipal socialista de l’Ajuntament, en el sentit que l’article 7è del Reglament de la
Taula de Mobilitat tindrà un nou apartat 3., amb la següent redacció:
“7.3. En la composició de la Comissió Executiva hi estaran representats tots els grups municipals”.
Segon.- Aprovar la rectificació de l’Annex que inclou els membres
de la Taula de Mobilitat, amb la inclosió de:
-Ajuntament de Salt.
-Associació Gerunda, Amics dels Camins de Sant Jaume.
-Esquerra Republicana de Catalunya.
Tercer.- Aprovar definitivament el Reglament de la Taula de Mobilitat.
Quart.- Ordenar la publicació de l’acord, així com el text íntegre del Reglament de la Taula de Mobilitat, en el Butlletí Oficial de la Província.
Contra l’esmentat acord d’aprovació definitiva de l’ordenança reguladora de guals i reserves d’aparcament, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 mesos, a
comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
REGLAMENT DE LA TAULA DE MOBILITAT
PREÀMBUL
La conveniència de disposar d’un òrgan de participació ciutadana
sectorial en l’àmbit de la mobilitat, així com la necessitat de redac-
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ció d’un pla de mobilitat per a la Ciutat de Girona, d’acord amb el
que estableix l’article 9 de la Llei 9/2003, de mobilitat, van fer que
els anys 1990 i 2006 es constituïssin dos òrgans, anomenats Consell
Municipal del Trànsit i Taula de Mobilitat, respectivament.
En l’actualitat aquests dos òrgans s’han fusionat, i l’òrgan resultant
d’aquesta fusió manté la denominació de Taula de Mobilitat.
Un cop realitzada l’anterior operació es considera necessari dotar
aquest òrgan municipal d’un reglament, amb la intenció de regular
les funcions que hauran de portar a terme els seus membres, així
com l’objecte del mateix, els òrgans que el componen i el seu funcionament.
Article 1r. Definició i funcions
1.1. La Taula de Mobilitat és un òrgan de consulta i participació
ciutadana sectorial en l’àmbit de la mobilitat, amb la finalitat de
col·laborar amb l’activitat municipal en aquest camp.
1.2. Les funcions de la Taula de Mobilitat seran consultives, d’estudi,
proposta i assessorament, amb vista a col·laborar amb l’Ajuntament
en l’exercici de les atribucions que la normativa reserva a les entitats
locals, així com per a l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana de
Girona (PMU).
1.3. Està constituïda per les institucions, entitats ciutadanes i persones físiques que pels seus coneixements tècnics o per l’índole de la
seva activitat es troben afectats per la matèria objecte de la Taula de
Mobilitat.
Article 2n. Objecte
2.1. El Reglament té per objecte la regulació del règim d’organització
i estructuració operativa dels òrgans de la Taula de Mobilitat, així
com l’establiment de la seva composició, les funcions i la realització
de les convocatòries de les seves reunions.
Article 3r. Òrgans de la Taula de Mobilitat
3.1. La Taula de Mobilitat estarà composta pels següents òrgans de
constitució obligatòria:
a) Presidència
b) Ple
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3.2. A més, podrà dotar-se dels següents òrgans de constitució facultativa:
a) Comissió Executiva
b) Comissions de treball
Article 4t. De la presidència de la Taula de Mobilitat i les seves funcions
4.1. Correspon la presidència de la Taula de Mobilitat i de tots els
seus òrgans, a qui ocupi l’alcaldia presidència de l’Ajuntament de
Girona. La presidència es podrà delegar al regidor o regidora competent en matèria de mobilitat i via pública.
4.2. Corresponen a la presidència les funcions següents:
a) Presidir i representar la Taula.
b) Fer executar els acords de la Taula.
c) Convocar el Ple i elaborar-ne l’ordre del dia.
d) Resoldre allò que correspongui en assumptes de la competència
de la Taula no atribuïts al Ple, o que li siguin conferits per aquest
òrgan.
Article 5è. El Ple
5.1. El Ple és l’òrgan superior de decisió de la Taula de Mobilitat, el
presidirà qui tingui l’alcaldia presidència de l’Ajuntament de Girona, o la persona en qui delegui, i l’integraran les següents persones
o entitats:
a) El regidor o regidora competent en matèria de mobilitat i via pública.
b) Un representant de cada grup polític amb representació municipal.
c) Un representant de cadascuna de les institucions i entitats ciutadanes que formin part en cada moment de la Taula de Mobilitat.
5.2. Els membres que formin part del Ple de la Taula de Mobilitat es
renovaran o ratificaran anualment.
Article 6è. Funcionament del Ple
6.1. El Ple es reunirà en sessió ordinària un mínim d’un cop a l’any i
extraordinàriament sempre que la presidència ho consideri oportú.
6.2. Les sessions del Ple les convocarà la presidència almenys amb
quinze dies d’antelació, excepte en els supòsits d’urgència, que serà
apreciada pel president i haurà de constar a la convocatòria.
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6.3. La convocatòria del Ple es farà preferentment per mitjans electrònics i s’hi adjuntarà l’ordre del dia i la documentació necessària
per la deliberació i adopció dels acords.
6.4. Per a la vàlida constitució del Ple serà necessària la presència de
la presidència i de la secretaria, o de qui els substitueixi, així com de
la meitat, com a mínim, dels seus membres.
6.5. La Taula podrà decidir regular l’assistència de públic a les seves
sessions o obrir els debats a través de mitjans telemàtics.
6.6. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redactarà l’acta. Es garantirà que els vocals puguin accedir a les actes en
format electrònic per a consultar el contingut dels acords adoptats.
Article 7è. La Comissió Executiva
7.1. El Ple pot acordar crear una Comissió Executiva per tal d’agilitzar
el seu funcionament.
7.2. El Ple de la Taula renovarà o ratificarà anualment els membres
de la Comissió Executiva.
7.3. En la composició de la Comissió Executiva hi estaran representats tots els grups municipals.
Article 8è. Funcions de la Comissió Executiva
8.1. Són funcions de la Comissió Executiva:
a) Activar el funcionament de la Taula de Mobilitat i proposar els
temes a tractar en el Ple.
b) Preparar i dirigir les activitats previstes, així com impulsar i coordinar les tasques de les comissions de treball i recollir-ne els resultats i les propostes per tal de sotmetre’ls a l’aprovació del Ple.
c) Vetllar per la gestió administrativa derivada de les actuacions de
la Taula.
d) I totes aquelles que siguin necessàries per al bon desenvolupament de la Taula, mentre estiguin dintre de les seves competències o corresponguin a les seves finalitats.
Article 9è. Reunions de la Comissió Executiva
9.1. La Comissió Executiva es reunirà sempre que es consideri necessari, a iniciativa del president o a proposta d’una quarta part dels
seus membres.
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Article 10è. Convocatòries, acords i actes de la Comissió Executiva
10.1. Les convocatòries les efectuarà el president, almenys amb quaranta-vuit hores d’antelació; els acords s’adoptaran preferentment
per consens o, en cas de votació, per majoria simple.
10.2. Els acords i les decisions es trametran a tots els membres de la
Taula, perquè en tinguin coneixement.
10.3. De cada sessió, tant ordinària com extraordinària, se’n redactarà l’acta. Es garantirà que els membres puguin accedir a les actes
en format electrònic per a consultar el contingut dels acords adoptats.
Article 11è. Les comissions de treball
Les comissions de treball les crearà el Ple a proposta de la presidència, amb caràcter estable, amb l’objectiu de recaptar informació i
emetre el corresponent dictamen. Les propostes que les comissions
de treball emetin se sotmetran a la decisió del Ple.
Article 12è. Composició de les comissions de treball
12.1. Les Comissions de Treball les constituiran per membres dels
sectors representats en el Ple i n’acordarà la composició el mateix
Ple. Cada comissió designarà la presidència entre els membres que
la componen.
12.2. La modificació de la competència de les comissions de treball,
així com la variació dels seus components es portarà a terme tot
seguint el mateix procediment establert per a la seva determinació.
12.3.La comissió executiva i les comissions de treball podran
sol·licitar l’assistència a les seves reunions de persones de reconeguda vàlua i coneixements, amb veu però sense vot.
Article 13è. De l’equip tècnic i administratiu de la Taula de Mobilitat
13.1.El secretari o secretària del Ple de la Taula de Mobilitat serà el
de l’Ajuntament o la persona en qui delegui, amb veu però sense
vot.
13.2.La funció del secretari o secretària comprèn l’assessorament legal de la Taula de Mobilitat i de tots els actes i acords.
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13.3.Constituiran la dotació tècnica i administrativa de la Taula de
Mobilitat els mateixos serveis municipals, especialment de l’àrea
competent en matèria de mobilitat. Es designarà un tècnic de l’àrea
competent en matèria de mobilitat per encapçalar la Secretaria Tècnica del Ple i de la Comissió Executiva.
Article 14è. Interpretació del Reglament
El Ple podrà dictar disposicions interpretatives i aclaridores d’aquest
Reglament.
Article 15è. Vigència del Reglament
El present Reglament entrarà en vigor després d’haver transcorregut el termini de quinze dies hàbils a partir de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província, d’acord amb l’article 70.2 de la
Llei 7/1985, i continuarà vigent mentre no se n’acordi la derogació
i modificació.
Article 16è. Prelació de fonts
Per tot el que no s’ha previst en aquest Reglament, i sempre que no
el contradigui, serà d’aplicació com a normativa supletòria la continguda en el Reglament Orgànic Municipal i la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Resten derogades totes les disposicions municipals d’igual o inferior rang en tot allò que contradigui o sigui incompatible amb el
present Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquest Reglament entrarà en vigor quinze dies després de la seva
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província.
Girona, 23 de desembre de 2011
P.A. (Decret d’Alcaldia número 2011012110 de 20 d’octubre de 2011)
Joan Alcalà i Quiñones
Regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via Pública
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ANNEX II

MEMBRES DE LA TAULA DE MOBILITAT
1 RACC Automòbil Club
2 Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Girona de la Generalitat de Catalunya
3 Consell Comarcal del Gironès
4 Montepio de Conductors
5 ONCE
6 MIFAS
7 TMG
8 ASETRANS
9 Plataforma mou-te en bici
10 UGT
11 CCOO
12 Àrea Bàsica Policial Gironès-Pla de l'Estany
13 STAC
14 AETAL
15 Consell Municipal de la Vellesa de Girona
16 Agrupació de Comerç Girona Centre
17 Federació d'Associacions de Veïns de Girona
18 IES Santiago Sobrequés
19 Centre d'Educació Ambiental i Recursos Educatius - Caseta de la Devesa20 Associació de motos "Dimonis de Santa Eugènia"
21 CORVE. Associació empresaris de comerç i reparació de vehicles i embarcacions. Comarques Gironines
22 SARFA
23 SECOT (Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial)
24 ATM Girona
25 Cambra de Comerç
26 UdG
27 Associació d'Autoescoles de les Comarques de Girona
28 Escola Pública
29 Escola Privada Concertada
30 Policia Municipal
31 Mapfre
32 FOEG
33 Ajuntament de Salt
34 Ajuntament de Sarrià de Ter
35 Ajuntament de Fornells de la Selva
36 Ajuntament de Quart
37 Ajuntament de Vilablareix
38 Ajuntament de Sant Gregori
39 Associació de veïns de Can Gibert del Pla
40 Associació de Veïns de l'Eixample
41 Associació de Veïns de Santa Eugènia de Ter
42 Associació de Veïns del Barri de Sant Narcís
43 Associació de Veïns del Grup Sant Daniel
44 Associació de Veïns del Pont Major
45 Associació de VeÏns Domeny, Pla de Domeny i Taialà
46 Associació de Veïns Font de la Pòlvora
47 Associació de Veïns Fontajau I
48 Associació de Veïns Fontajau-Xavier Cugat
49 Associació de Veïns Germans Sàbat
50 Associació de Veïns Mas Catofa
51 Associació de VeÏns Mas Ramada
52 Associació de Veïns Montilivi
53 Associació de Veïns Pla de Palau-Sant Pau
54 Associació de Veïns Sant Ponç i comerciants

55 Associació de VeÏns Torre Taialà
56 Associació de VeÏns Vila-roja
57 Associació de Veïns Torre Gironella
58 Associació de Veïns Vista Alegre
59 Associació Gerunda, Amics dels Camins de Sant Jaume
60 ANG (Associació de Naturalistes de Girona)
61 Esquerra Republicana de Catalunya
62 PSC-PM
63 PPC
64 CUP
65 ICV-EUiA-E

