
 
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI 
AMBIENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
 
 
CAPÍTOL I 
 
OBJECTE 
 
ART. 1r.- El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan de participació sectorial de 
caràcter consultiu de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per assessorar-lo i formular 
propostes i suggeriments en les matèries relacionades amb el medi ambient. Aquest Consell 
es crea a l'empara d'allò que estableixen els articles 62, 63 i 64 de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
CAPITOL II 
 
FUNCIONS 
 
ART. 2n.- Són funcions del Consell Municipal de Medi Ambient: 
 
- Col.laborar en la confecció de programes municipals que promocionin la millora de l'entorn. 
- Fer propostes concretes d'actuació que millorin el desenvolupament dels esmentats 
programes.                                                                                                                  
- Analitzar, debatre i proposar solucions als diferents problemes mediambientals. 
- Analitzar, revisar, debatre i proposar pressupostos de caràcter públic que es creguin 
oportuns, dirigits a la millora de l'entorn. 
- Emetre informes a iniciativa de, al menys, el 25% dels membres del Consell, en matèria 
mediambiental. 
- Proposar prioritats quan s'elaborin pressupostos de Medi Ambient. 
- Proposar la incentivació d'estudis d'investigació sobre les necessitats de millora de l'entorn 
de la nostra vila. 
- Participar en la coordinació de les actuacions de les institucions públiques i entitats privades 
que treballin els afers mediambientals, per repartir les funcions i distribuir el suport 
mitjançant la proposta de convenis, concerts o contractes de prestació de serveis. 
- Col.laborar en el seguiment de l'aplicació de les ordenances de Medi Ambient. 
- Participar en el seguiment de la instal.lació i/o funcionament d'activitats susceptibles 
d'incidir de manera important en el medi ambient de la població. 
- Impulsar campanyes de conscienciació ciutadana per tal d’enfortir la idea que la relació de 
l'home amb la naturalesa no pot seguir basant-se en la espoliació i la destrucció. 
- Qualsevol altra funció que es cregui interessant d'incorporar, si així ho decideix el ple de 
l'Ajuntament a proposta del Consell o per iniciativa pròpia. 
 
CAPITOL III 
 
COMPOSICIÓ 
 



ART 3r. - Són membres del Consell Municipal de Medi Ambient: 
 
President:   L'alcalde o regidor/a en qui delegui. 
 
Vicepresident/a:  El/la regidor/a delegat/ada de Medi Ambient. 
 
Vocals:  1 Representant de cada grup municipal, que podrà ostentar o no la 
   condició de regidor/a. 
   2 persones de reconegut prestigi en l'àmbit de l'estudi, defensa i gestió 
   del medi ambient. 

1 representant de cadascuna de les associacions i entitats que treballen 
en el camp del Medi Ambient. 

   3 representants dels Sindicats UGT, CCOO I UP 
   1 representant dels voluntaris per la defensa forestal (ADF)  
   1 representant dels bombers 
   1 representant de l'àmbit de la sanitat     
   1 representant de les entitats comercials 
   1 representant dels/de les  empresaris/àries vitivinícoles 
   1 representant de la coordinadora d'AAVV   
   1 representant del Consell Escolar de primària i secundària 
   1 representant de les AMPAS 
   1 representant de la Mancomunitat Penedès Garraf 
 
Les entitats han d'estar legalments constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats. 
Només formaran part del Consell les entitats que s’han esmentat que ho acceptin 
expressament i nomenin el seu representant. 
 
Tècnics/ques Municipals: Cap del Servei de Medi Ambient 
(amb veu però sense vot) Cap del Servei  d'Urbanisme 
    Cap del Servei de la Policia Local 
 
Secretari/ària:  El Secretari general de la Corporació o persona de la plantilla municipal 
   en qui delegui, que desenvoluparà les tasques de secretaria del Consell. 
 
ART. 4T. - En cas de malaltia, absència o impossibiltat del/de la president/a, assumirà la 
presidència el/la vicepresident/a. 
 
ART. 5è. -  Els nomenaments dels membres del Consell els fa l’alcalde, a proposta quan 
s’escaigui dels grups municipals o de les entitats corresponents. 
 
ART. 6è. - Es podran crear vocalies i comissions de treball. La seva composició i funcions 
serà l'acordada en cada cas pel Consell i actuarà de Secretari/ària d'aquesta la persona que la 
pròpia comissió elegeixi. 
 
Es podrà crear un Secretariat, a proposta de la presidència, tenint en comptes les 
disponibilitats i suggerències dels membres del Consell, el qual tindrà, com a funció bàsica, la 
preparació de l'ordre del dia del plenari del Consell i fer un seguiment dels seus acords, tenint 
present les aportacions i propostes de totes les entitats. 



 
ART. 7è. - Poden ser nomenades per a les comissions de treball, persones que no formin part 
del Consell, les quals podran obtenir la informació i assessorament que creguin convenient 
dintre de les facultats indicades en la seva constitució. 
 
Els informes de les comissions de treball hauran de ser aprovats, per a la seva validesa,  pel 
plenari del Consell. 
 
CAPITOL IV 
 
FUNCIONAMENT 
 
ART. 8à. - El Consell es reunirà orientativament cada tres mesos en sessió ordinària, si bé 
aquesta periodicitat pot ser alterada pel mateix Consell. 
         
ART. 9è. - El Consell es convocarà per escrit pel president/a amb vuit dies naturals 
d'antelació, adjuntant l'ordre del dia. 
 
ART. 10è. - Tots els membres del Consell poden sol.licitar al/a la  Secretari/ària, amb un 
termini mínim de 15 dies, per poder comunicar-ho a la resta dels membres del Consell, i de 
forma raonada, la inclusió de punts a l'ordre del dia. 
 
ART. 11è. - El Consell es convocarà de forma extraordinària pel/per la president/a o quan ho 
demanin de forma raonada un terç de membres del Consell proposant l'ordre del dia. També 
poden demanar la convocatòria d’una sessió extraordinària qualsevol dels grups municipals 
de l’Ajuntament, de forma justificada i previ acord amb la presidència. Les reunions 
extraordinàries es convocaran amb un mínim de 24 hores d'antelació. 
 
ART. 12è. - Tots els òrgans i membres de la corporació podran consultar al Consell o rebre 
suggeriments, informes, dictàmens, etc. del mateix. 
 
ART. 13è. - La constitució del Consell serà vàlida  quan estiguin presents almenys un terç 
dels seus membres amb dret de vot, o alternativament quan estiguin presents com a mínim 
tres dels representants dels grups municipals i dos dels representants de les associacions i 
entitats que treballen en el camp del medi ambient. 
 
En cas de no arribar-se al quòrum exigit, el/la president/a pot mantenir la reunió simplement 
com un recull d'opinions de representativitat limitada. Es indispensable la presència del/de la 
president/a. 
 
ART. 14è. - Com a forma de treball es procurarà el consens; en cas de no haver-n'hi es votarà 
i s'adoptaran tots els acords per majoria simple de vots, indicant a l'acta resultant de la reunió, 
si així ho volen, les associacions o col.lectius que estan en desacord. Quan esdevingui empat 
la presidència tindrà vot de qualitat. 
 
ART. 15è. - El/la secretari/ària del Consell aixecarà l'acta de les reunions, que se sometrà a la 
consideració de la sessió següent per a la seva consideració i votació, i redactarà els informes, 
dictàmens i el total de la documentació que sigui emesa pel Consell. 



 
ART. 16è. - Les comissions de treball seran constituïdes pel Consell per tractar de qüestions 
puntuals o per efectuar estudis específics i es dissoldran una vegada acabat l'encàrrec que se'ls 
hi ha fet. 
 
ART. 17è. - 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. 
 
ART. 18è. - Sempre que es consideri necessari podran ser convocades a les reunions del Ple o 
de les comissions, aquelles persones que puguin aportar-hi els seus coneixements o 
assessorament en funció dels temes a tractar. Aquestes persones assistiran a les sessions amb 
veu però sense vot, a proposta de la presidència o d'un terç dels seus membres. 
 
ART. 19è. - El Consell Municipal de Medi Ambient es renovarà conjuntament amb la 
corporació municipal. 
 
ART. 20è. Per a tot allò que no estigui regulat pel present Reglament, regiran de forma 
supletòria les normes d'organització i funcionament del ple municipal, establertes al 
Reglament Orgànic Municipal  
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
 
La modificació total o parcial d'aquest Reglament, així com la dissolució del Consell 
Municipal del Medi Ambient, correspon al ple de l'Ajuntament. 
 
   ..................... 
 
DILIGÈNCIA. Per fer constar que el text dels anteriors estatuts va ser aprovat per unanimitat 
pel ple municipal el dia 21 d’octubre de 2003. 
 
   El secretari, 
 
 
 
  Francesc Giralt i Fernàndez 
 


