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PREÀMBUL:
El complex i incessant entramat d'interaccions que la nostra societat genera amb la
seva activitat exerceix una intensa pressió sobre I'entorn, que pot comprometre el
benestar de les generacions actuals i de les futures.
Tendir cap a una concepció sostenible del desenvolupament requereix una resposta
íntegra i decidida de les institucions públiques, l'aportació deIs agents
socioeconòmics i, .en molta mesura, de tota la ciutadania, tant pel que fa al seu teixit
associatiu com individualment.
En aquest context, és un deure i, alhora, un dret que les comunitats s'estructurin,
tant a nivell local com a nivell global, amb la voluntat d'afavorir el debat constant i
rigorós al voltant del model de desenvolupament, seguint l' esperit deIs acords
internacionals subscrits a .Río de Janeiro i Aalborg.
El municipi de Montornès del Vallès en constant creixement demogràfic i
desenvolupament urbanístic, és una mostra fefaent de la necessitat d’establir
aquestes polítiques integrals de sostenibilitat.
En el programa de l'Agenda 21 Local, Pla d' Acció es diu que es crearà un Consell
de Medi Ambient en el qual tindrà representació tant el teixit associatiu del municipi i
de les indústries, com també les diferents àrees i grups polítics municipals.
La regidoria de Medi Ambient de l' Ajuntament de Montornès del Vallès, amb la
participació de la ciutadania pren iniciativa per a la constitució del Consell de Medi
Ambient, i redacta un reglament per tal de definir funcions i tot els aspectes per als
participants
CAPÍTOL 1. NATURALESA, FINALITAT I FUNCIONS
Article 1.- Constitució.
A l'empara del que disposen els articles 59 i 60 de la Llei Municipal i de Regim Local
de Catalunya, es crea el Consell de Medi Ambient de Montornès del Vallès, com a
òrgan social de participació, consulta i debat sobre aquelles qüestions que
s'assenyalen en aquests estatuts.
Aquest Consell, per l’àmbit a què fa referència resta vinculat, quant al seu
funcionament, a la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament.
Article 2.- Naturalesa
El consell de Medi Ambient de Montornès del Vallès és un òrgan col·legiat de
naturalesa consultiva.
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Article 3. Objectius
Assolir els mes alts graus de protecció ambiental, de salut i de qualitat de vida dels
ciutadans dintre d’un marc de sostenibilitat, igualtat i justícia social.
Construir una ciutat més habitable, més humana, més participativa, més solidària i
més respectuosa amb el medi ambient.
Per a l’assoliment dels seus objectius es dotarà al Consell de Medi Ambient dels
mitjans tècnics i materials necessaris pel desenvolupament de les seves tasques.
Article 4.- Funcions
Les funcions del Consell de Medi Ambient són les següents:
a) Proposar a I' Ajuntament actuacions encaminades a I'ús racional i eficient deIs
recurs naturals, així com la conservació, protecció i millora de la qualitat
mediambiental.
b) Canalitzar informació i idees entre la població i l’Ajuntament per tal de fomentar
actuacions d'educació ambiental, amb l'objectiu d'incrementar la sensibilització
de la ciutadania sobre el seu dret de gaudir d'un medi ambient adequat i el seu
deure de conservar-lo.
c) Impulsar la creació d’un servei municipal integrant de tot allò que tingui a veure
amb l’Agenda 21 i la sostenibilitat del municipi, com ara les anomenades Oficines
21 i d’altres actuacions d’interès mediambiental.
d) Ser un mitja de coordinació d'esforços públics i privats i un fòrum de participació
ciutadana.
e) Promoure el debat obert i rigorós, conduint-lo a posició consensuada
f) Proposar comissions tècniques de treball dins I' Ajuntament.
g) Conèixer i estudiar totes les actuacions municipals que tendeixin a la
sostenibilitat i medi ambient del municipi.
h) Analitzar; debatre i proposar solucions als diferents problemes mediambientals.
i) Incentivar estudis d'investigació sobre les necessitats de millora de l'entorn.
j) Promoure auditories mediambientals.
k) Efectuar el seguiment de totes les actuacions concretes que s’aprovin per
confirmar que són realitzades en el terminis i condicions originàriament previstos
i especialment fer el seguiment del programa d’aplicació de l’Agenda 21 Local.
l) Conèixer i avaluar totes les actuacions urbanístiques, tant públiques com
privades, que afectin o puguin afectar el territori de Montornès del Vallès.
m) Ser un instrument de debat i difusió de les línies d'actuació del govern municipal
que promogui un desenvolupament més respectuós amb el medi.
n) Assolir el màxim suport per a les accions municipals implicant els agents socials i
econòmics.
o) Millorar les actuacions i propostes a partir de les aportacions deIs col·lectius
participants en el Consell.
p) Elaborar un programa anual d’actuacions mediambientals susceptibles de ser
incorporades als pressupostos de l’Ajuntament de Montornès del Vallès.
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q) Elaborar una proposta d’indicadors de sostenibilitat per fer el seguiment de la
qualitat mediambiental del municipi i col·laborar en el seu desenvolupament.
r) Qualsevol altra funció que és cregui adient d'incorporar, proposada pel Consell,
si així s’acorda al PIe de I' Ajuntament.
CAPÍTOL 2. ORGANITZACIÓ
Secció primera: disposicions generals
Article 5. Òrgans
1. Els òrgans del Consell de Medi Ambient de Montornès del Vallès són els
següents:
a) El President
b) El Vice-president
c) El Secretari
d) L'Assemblea general
e) La Comissió permanent
2. L'organització del Consell es complementarà amb les comissions d’estudi,
consulta o seguiment.
Article 6.- President
El president del Consell de Medi Ambient de Montornès del Vallès és l’alcalde o el
regidor en que aquest delegui.
Article 7.- Vice-president
El Vice-president del Consell de Medi Ambient de Montornès del Vallès és el regidor
de medi ambient.
Article 8.- Secretari
El Secretari del Consell de Medi Ambient de Montornès del Vallès serà un tècnic
municipal de medi ambient.
Article 9.- Assemblea general
L’Assemblea General està integrada per tots els membres del Consell de Medi
Ambient de Montornès del Vallès, els quals s'assenyalen a continuació :
a) El President
b) El Vice-president
c) Un representant de cada grup polític amb representació al Ple de l’Ajuntament.
d) Un tècnic del departament de Medi Ambient de l’Ajuntament, que exercirà
funcions de secretari del consell.
e) Representants de totes les entitats i associacions, legalment constituïts i que
tinguin seu social a Montornès del Vallès. Essent la participació de caràcter
voluntari, la composició final de l’Assemblea quedarà limitada a aquelles entitats
que hagin manifestat la seva voluntat de participar. El nombre de representats
amb dret de vot serà d’un per entitat.
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f) Totes aquelles altres associacions o persones individuals que manifestin el desig
d’integrar-se en aquest consell podran fer-ho amb veu i sense vot.
Article 10.- Comissió permanent
Per fer més operatiu el funcionament del Consell, es constitueix una Comissió
permanent que tindrà un màxim de 15 membres, creada en l’Assemblea General i
amb la selecció dels membres segons els criteris següents:
a) El president.
b) El vice-president
c) Un representant de cada grup polític amb representació al Ple de l’Ajuntament.
d) Una representació de les entitats i associacions que formen l’Assemblea. En el
que sigui possible haurà de procurar-se que tots els col·lectius representats a
l’Assemblea estiguin representats en aquesta Comissió Permanent.
e) El secretari del Consell.
Article 11.- Comissions d'estudi, consulta o seguiment
Es crearan Comissions d' estudi, o consulta, de caràcter permanent per part de I'
Assemblea, o de caràcter especial per part de la Comissió permanent. Les de
caràcter permanent són aquelles que tenen una vigència indefinida en el temps,
mentre que les especials són les creades de forma transitòria per a estudiar un
assumpte determinat, quan l'especificitat o complexitat d'aquest ho requereixi.
Correspon a aquestes Comissions l'estudi, avaluació i consulta sobre temes concrets
que se'ls sotmeti per part de la Comissió permanent o de l' Assemblea general.
Per acord de I' Assemblea general o de la Comissió permanent, segons s'escaigui,
s'aprovarà la composició i les normes de funcionament de les comissions.
Article 12.- Assistència tècnica
El President o el Vice-president del Consell podran sol·licitar l’assistència deIs
tècnics municipals a les sessions de l’Assemblea general o de la Comissió
permanent, a petició dels seus membres.
També podran convidar els representants o tècnics d’organismes públics de caràcter
internacional, de l’Administració General de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya,
de la Diputació de Barcelona, del Consell Comarcal del Vallès Oriental, de les
universitats públiques, o dels ajuntaments de poblacions veïnes, quan es tracti
d’afers que siguin comuns o en els que sigui interessant la seva presència, i a totes
aquelles persones, físiques o jurídiques que puguin fer aportacions als temes que es
tractin o que resultin afectades per les conclusions que se'n derivin.
La participació en les assistències tècniques o aportacions serà amb veu però sense
vot
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Secció segona: Nomenament i separació
Article 13.- President, Vice-president i Secretari
El president i el vice-president del Consell de Medi Ambient, ho són per raó del seu
càrrec municipal. La pèrdua de la condició d’alcalde o de regidor de medi ambient
suposarà automàticament la pèrdua de la condició de president o vice-president i la
seva substitució per les persones que passin a ocupar aquests càrrecs.
Serà Secretari del Consell aquell que ostenti el càrrec de tècnic de medi ambient de
la Corporació.
Article 14.- Assemblea general
Els membres de I' Assemblea general seran elegits per les seves respectives
entitats, associacions i col·lectius definits en I' article 9 d'aquests estatuts i seran
nomenats amb posterioritat pel President del Consell d'acord amb la proposta feta
pels col·lectius. Cada membre de I' Assemblea proposarà un únic substitut per a
representar-lo quan no hi pugui assistir
La qualitat de membre del Consell es perdrà de forma automàtica en el mateix
moment que els cessi la entitat que els nomenat. També es perdrà la condició de
membre del Consell per renúncia, incapacitat, o pèrdua del càrrec o condició que va
motivar el nomenament.
ArticIe 15.- Comissió permanent
Els membres de la Comissió permanent seran designats d'entre els seus membres,
pels col·lectius a qui representen a l' Assemblea. Cada membre de la Comissió
proposarà un únic substitut per a representar-lo quan no hi pugui assistir .
Secció tercera: Atribucions
Article 16.- President.
Correspon al President:
a) Representar al ConseIl de Medi Ambient.
b) Dirigir el govern i l'administració d'aquest.
c) Convocar i presidir les reunions de I' Assemblea, a iniciativa pròpia o a proposta
raonada d'una quarta part deIs seus membres o de Ia Comissió permanent.
Article 17.- Vice-president.
Correspon al Vice-president presidir I' Assemblea o la Comissió permanent per
delegació del President i substituir-lo en cas d’absència o malaltia d'aquest i en els
altres supòsits legalment previstos.
Article 18.- Secretari.
Son funcions del secretari:
a) Assistir, a totes les reunions de I' Assemblea general i de la Comissió permanent.
b) Aixecar les actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell.
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c)
d)
e)
f)

Trametre les convocatòries de les sessions per ordre del President.
Certificar els acords, tramitar i arxivar la correspondència i la documentació.
Vetllar perquè la documentació arribi oportunament als membres del Consell.
Elaborar la memòria anual de les activitats desenvolupades peI ConseIl i les
propostes realitzades.

Article 19.- Assemblea general
L'Assemblea general té com a funcions:
a) Exercir les funcions atribuïdes al Consell, definides en l'article 3 d'aquests
estatuts.
b) Vetllar pel funcionament operatiu de la Comissió permanent.
c) Crear i definir la composició i les normes de funcionament de les Comissions d'
estudi, informe, consulta i seguiment.
L'Assemblea general serà informada deIs programes d'actuació municipal que
tinguin relació amb el medi ambient.
Article 20.- Comissió permanent
La Comissió permanent té les funcions següents:
a) Fer suggeriments i propostes d'actuació sobre aquells temes que se li traslladin.
b) Fe propostes, dintre del seu àmbit d'actuació, al President, a l' Assemblea
general o a òrgan competent, sobre el funcionament de l' Ajuntament i deIs
serveis que presta de forma directa o indirecta.
c) Crear i definir la composició i les normes de funcionament de les Comissions d'
estudi, informe, consulta i seguiment.
d) Preparar les reunions plenàries del Consell.
e) Aquelles que li encomani l'Assemblea general o el President.
La Comissió donarà compte a I' Assemblea general de les seves actuacions.
CAPÍTOL 3. REGIM DE FUNCIONAMENT
Article 21.- Reunions.
L'Assemblea general del Consell es reunirà en sessió ordinària una vegada a l'any, i
en sessió extraordinària sempre que la convoqui el president per iniciativa pròpia o a
sol·licitud d'una quarta part deIs seus membres.
La Comissió permanent es reunirà com a mínim, un cop cada tres mesos. Això no
obstant, el president, quan el tema o temes a tractar ho requereixin, podrà
intensificar la periodicitat de les reunions, per iniciativa pròpia o quan ho sol·liciti al
menys una quarta part deIs seus membres.
Les Comissions de treball es reuniran d’acord amb les seves necessitats.
Article 22.- Convocatòria
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Les reunions de l'Assemblea general i de la Comissió permanent seran convocades
pel President amb una antelació mínima de set dies. La convocatòria es farà per
escrit, i haurà d'expressar la data, l'hora i el lloc de la reunió, així com l'ordre del dia.
Anirà acompanyada de l'esborrany de l'acta de la reunió anterior i de la
documentació addicional que es consideri pertinent. Aquesta documentació es farà
arribar a tots els membres de l’Assemblea o de la Comissió, segons s'escaigui.
Les Comissions de treball es convocaran segons decideixin els seus membres.
Article 23.- Constitució
L'Assemblea general i la Comissió permanent es declaren constituïdes en primera
convocatòria amb l’assistència de la meitat més un dels seus membres, i en segona
convocatòria, mitja hora després d'aquesta, amb l’assistència d'una quart part dels
seus membres.
En ambdós supòsits hauran d'estar presents el President i el Secretari o les
persones que les substitueixin.
Article 24.- Realització de les reunions i regim d'acords
En l'Assemblea general; el President dirigirà les reunions i moderarà el debat. A les
reunions s'hi podrà convidar els col·lectius afectats per l'ordre del dia, d'acord amb el
que estableix l' article 12 d' aquest estatuts.
Els acords s' adoptaran per majoria simple dels membres presents en la votació i
s'elevaran a òrgan municipal competent en la matèria.
En la Comissió permanent, les reunions seran dirigides pel president i l’adopció
d'acords seguirà el regim definit en l'apartat anterior.
Article 25.- Actes.
En l'Assemblea general i en la Comissió permanent, el Secretari aixecarà la
corresponent acta de cada sessió, que després de ser llegida i aprovada, es
transcriurà a un llibre d'actes i la signarà amb el vist-i-plau del President.
Article 26.- Normativa supletòria aplicable.
El Consell de Medi Ambient de Montornès del Vallès .és regirà, en tot allò que no es
trobi expressament previst en aquests Estatuts, per la normativa continguda al
Capítol II del títol II – articles 22 a 27 – de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú, i a la resta de la
normativa vigent en matèria d’òrgans col·legiats.
Montornès del Vallès, 7 de març de 2003

