
“ESTATUTS 
DEL CONSELL MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

CAPÍTOL I. Objecte

Article 1

El  Consell  Municipal  del  Medi  Ambient  és  un  òrgan  de  participació  sectorial  de  caràcter  consultiu  de 
l'Ajuntament  de  Sant  Adrià  de  Besòs,  que  l'assessora  en  tot  allò  que,  en  matèria  de  Medi  Ambient,  
l'Ajuntament li consulti mitjançant l'elaboració de dictàmens, informes, etc., i qualsevol altre tipus d'aportació 
que estigui al seu abast. Organisme creat a l'empara d'allò que estableixen els articles 59, 60 i 63, 2-f de la  
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

CAPÍTOL II. Funcions del Consell Municipal del Medi Ambient

Article 2 

Són funcions del Consell Municipal del Medi Ambient:

* Col.laborar en la confecció de programes municipals que promoguin la millora de l'entorn.
* Fer propostes d'actuació concretes que millorin el desenvolupament dels esmentats programes.
* Analitzar, debatre i proposar solucions als diversos problemes medioambientals.
* Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament en matèria de medi ambient.
* Incentivar estudis de recerca sobre les necessitats de millora de l'entorn de la nostra ciutat.
* Fer el seguiment del Pla d'actuació per sanejar l'ambient atmosfèric de Sant Adrià de Besòs i el 

seguiment dels plans de sanejament d'aigües per a la recuperació del Besòs com a riu, la restauració 
dels espais afectats per activitats extractives i abocadors incontrolats.

* Col.laborar en la promoció de la recollida selectiva i el reciclatge sistemàtic dels materials, l'ús d'energies 
renovables i de l'estavi energètic, l'ús de tecnologies netes..
* Fer el seguiment de la instal.lació i funcionament d'activitats susceptibles d'incidir de manera important en 
el medi ambient de la població.

* Impulsar campanyes de conscienciació ciutadana per promoure la idea que la relació de l'home 
amb la naturalesa no pot seguir basant-se en l’expoliació i destrucció.

*  Qualsevol  altre  funció  que  es  cregui  adient  d'incorporar,  si  així  ho  decideix  el  Ple  de 
l'Ajuntament o per inciativa pròpia.

CAPÍTOL III. Composició

Article 3

El Ple del Consell Municipal de Medi Ambient estarà format pels membres següents:

President: L’alcalde de Sant Adrià de Besòs o persona en qui delegui

Vocals:  
1 regidor de cada grup municipal
1 representant de cada sindicat comarcal, delegat de riscos laborals
2 representants del medi ambient de cada una de les associacions i entitats que hi treballen.
2 representants de la Comissió de Medi Ambient del Consell Econòmic i Social
1 representant de l'Entitat Metropolitana del Medi Ambient
1 representant de la Federació de l’AV de Sant Adrià de Besòs
1 representant d'entre el professorat del Seminari de ciències de secundària
1 representant d'entre el professorat del Seminari de ciències de primària



1 representant tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica i Social i Medi Ambient
Els representants elegits pel Ple a proposta del president d’entre aquelles persones o entitats de la ciutat que 
pels seus coneixements, prestigi i relleu puguin contribuir a la consecució dels fins estatutaris

Secretari: el secretari general de la corporació o funcionari d'aquesta en qui delegui.

Article 4

Les comissions de treball estaran formades per un mínim de tres membres del Consell i un màxim de cinc, les 
quals hauran de ser prèviament constituïdes pel Ple del Consell.

CAPÍTOL IV. Funcionament del Consell

Article 5

El Consell es reuneix semestralment amb caràcter ordinari, dintre dels trenta primers dies de cada semestre 
natural.

També podrà reunir-se en sessió extraordinària en els casos següents:
a - Si ho acorda el mateix Ple.
b - A iniciativa del president.
c - A petició de les comissions de treball.
d - A instància d’una tercera part dels representants, tot i expresant en la sol.licitud els assumptes a 
tractar.

Article 6

El Ple del Consell, tant a la sessió ordinària com a l’extraordinària, quedarà vàlidament constituït en primera 
convocatòria, sempre que assisteixin en persona o representades una tercera part dels seus membres i en 
segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre de membres que hi assisteixin.

Per a la validesa i eficàcia de les deliberacions i dels acords del Ple serà requisit inexcusable la concurrència del 
president o de qui el substitueixi, així com també del secretari o de la persona que el substitueixi.

Article 7

Els acords s’adoptaran per majoria simple.

CAPÍTOL V. Funcionament de les comissions de treball

Article 8

Les comissions de treball, de conformitat amb allò que disposa l’article 4 d’aquests Estatuts, estaran formades 
per un mínim de tres membres del Consell i un màxim de cinc, encara que podran ser assistits d’un o més 
tècnics experts en la matèria a tractar.

Article 9

La seva funció es limitarà a l’estudi i elaboració de l’informe o dictamen encomanat i finalitzarà una vegada 
assolit el fi que originés la seva constitució.

En qualsevol cas, el president podrà presidir tota comissió que es constitueixi, sempre que ho consideri oportú.

Article 10



Un membre de cada comissió informarà al Ple del Consell en les seves sessions de l'estat en què es troben les 
qüestions puntuals o estudis encarregats a la comissió.

Article 11

El secretari del Consell  aixecarà acta de les reunions, que s'aprovarà a la reunió següent, i  redactarà els 
informes, dictàmens i tota la documentació que emeti el Consell.

Article 12

El Consell Municipal de Medi Ambient disposarà de tots aquells mitjans que l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs li faciliti i d’aquells altres recursos que es consignin específicament en el Pressupost Municipal, llevat que 
el mateix consistori disposi amb posterioritat una altra cosa, així com recursos procedents d’altres institucions i  
organismes.

Article 13

El Consell Municipal del Medi Ambient s'ha de renovar conjuntament amb la corporació.

Article 14

En tot allò no regulat per aquests Estatuts, regiran de forma supletòria les normes d'organització i funcionament 
del Ple municipal, establertes al Reglament orgànic municipal.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

PRIMERA. Aquests Estatuts hauran de ser ratificats perquè tinguin validesa i eficàcia a la primera sessió que 
celebri el Ple del Consell.”

1. Sotmetre aquest acord a informació pública i audiència de les persones interessades per un període 
de trenta dies perquè puguin presentar reclamacions o suggeriments.

2. En el cas de que no se’n presentin, aquest acord esdevindrà definitiu i es publicarà en el Butlletí 
Oficial de la Província perquè pugui entrar en vigor.”
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