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REGLAMENT NÚM.  13.1 

 

REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT DEL MUNICIPI 
DE SITGES 

Preàmbul  

Els principals problemes relacionats amb el medi ambient que es donen al 
municipi, i la inquietud expressa per part de l’Ajuntament i els principals agents 
socials municipals per donar solucions en aquestes problemàtiques, comporten 
la creació del Consell Municipal de Medi Ambient.  

El sistema democràtic tant sols s’entén si es fa factible la participació real dels 
ciutadans en les qüestions públiques. Aquest fet implica una política 
compromesa amb tots els ciutadans, un sistema en el que s’aconsegueixi que 
allò que és públic estigui cada cop més a prop dels ciutadans i de les 
associacions mitjançant les quals puguin fer arribar les seves opinions, 
suggeriments, posicionaments i crítiques a la Institució Municipal.  

És amb aquest esperit que des de l’Ajuntament de Sitges es vol establir un 
projecte polític global de Participació. Un projecte en el que la suma de tots els 
seus elements faci realitat l’objectiu de la democràcia participativa.  

Els consells de participació són una de les respostes a la recomanació de la 
Constitució, que demana als poders públics, en el seu art. 9.2, la creació de 
condicions efectives per a la participació individual i col·lectiva de la ciutadania 
en la vida política, econòmica, social i cultural.  

És dins d’aquest marc que la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de 
Sitges presenta el següent Reglament com a base del funcionament del Consell 
Municipal de Medi Ambient del municipi de Sitges.  

 

Disposicions generals 

Article 1 

Definició  

1. El Consell Municipal de Medi Ambient del municipi de Sitges és un òrgan de 
caràcter consultiu que té per objecte promocionar la participació de les entitats 
de caire mediambiental de la localitat en la conservació, protecció i millora de 
l’entorn mediambiental, i vetllar per la millora de la qualitat de vida.  

2. El Consell de Medi Ambient de Sitges és un òrgan constituït i reconegut dins 
de l’Àrea d’Ordenació del Territori i Medi Ambient que dependrà del departament 
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sitges.  
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3. La finalitat d’aquest Reglament és establir els canals organitzatius i de 
participació en el si del Consell de Medi Ambient i els òrgans de govern i 
representació, com també les seves funcions i competències.  

Article 2  

Seu  

El Consell Social de Sitges té la seva seu a l’Àrea d’Ordenació del Territori i Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Sitges, al carrer de Les Pruelles, número 1.  

Article 3  

Objectius  

Són objectius del Consell Municipal de Medi Ambient:  

1. Vetllar per la conservació, protecció i millora del medi ambient, de l’entorn, en 
especial dels espais d’interès natural, i millorar la qualitat de vida.  

2. Vetllar per l’educació i la sensibilització mediambiental.  

3. Fomentar en la població actituds i hàbits que garanteixin un estalvi i una gestió 
òptima dels recursos naturals.  

4. Fomentar la relació amb els ens del mateix nivell dels municipis veïns i amb 
els ens superiors.  

5. Vigilar el compliment de la legislació pel que fa a la normativa mediambiental.  

Article 4  

Funcions del Consell Municipal de Medi Ambient  

Són funcions del Consell Municipal de Medi Ambient:  

1. Proposar estudis, projectes i programes d’interès local en temes de medi 
ambient.  

2. Elaborar els informes i estudis que li siguin encomanats per l’Ajuntament en 
matèria mediambiental.  

3. Elaborar propostes adients per a la millora del medi ambient.  

4. Proposar formes de coordinació en els programes que desenvolupin les 
diferents administracions públiques.  

5. Fomentar la participació d’entitats i particulars en les activitats relacionades 
amb la millora del medi ambient, i recollir d’aquests les inquietuds i propostes 
que vulguin aportar.  

6. Assessorar les activitats i accions de l’Ajuntament que tinguin incidència sobre 
el medi ambient.  
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7. Conèixer les línies de treball de l’ajuntament en matèria de medi ambient, com 
també dels resultats.  

8. El Consell Municipal de Medi Ambient pot fer, per acord majoritari, propostes 
motivades sobre temes de la seva competència per incloure a l’ordre del dia del 
Ple de l’Ajuntament o Comissió de Govern, segons la importància de la proposta.  

9. El Consell Municipal de Medi Ambient pot accedir a la informació sobre 
activitats de l’Ajuntament que sigui necessària per al compliment de les seves 
funcions.  

Article 5  

Composició del Consell  

El Consell Municipal de Medi Ambient està integrat pels següents membres:  

Per part de l’Ajuntament:  

a) L’alcalde, president del Consell de Medi ambient.  

b) El regidor de Medi Ambient, vice-president del Consell de Medi Ambient, en 
qui l’alcalde podrà delegar la presidència.  

c) Els regidors de l’Àrea del Territori i Medi Ambient, composat pels d’Urbanisme, 
Projectes i Obres, Via Pública, neteja i platges, i Sostenibilitat, o suplents en qui 
deleguin.  

d) El regidors de Comerç, Prevenció i Seguretat Ciutadana i Cultura o suplents 
en qui deleguin.  

e) Un representant de cada grup polític amb representació a l’Ajuntament.  

Per part de les entitats:  

Entitats representatives:  

1 representant de l’AAVV de Sitges Centre.  

1 representant de l’AAVV de Poble Sec.  

1 representant de l’AAVV de l’Oasi-Sant Crispí.  

1 representant de l’AAVV del Vinyet i Terramar.  

1 representant de l’AAVV dels Molins.  

1 representant de l’AAVV de la Llevantina.  

1 representant de l’AAVV de Quint-Mar.  

1 representant de l’AAVV de Vallpineda.  

1 representant de l’AAVV de La Plana-Can Pei.  
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1 representant de l’AAVV de Can Girona.  

1 representant del Consell Municipal de Garraf.  

1 representant del Consell Municipal de Les Botigues.  

1 representant de l’associació ecologista APMA-La Falconera.  

1 representant del Centre Excursionista de Sitges.  

1 representant del Consell Sectorial d’Urbanisme.  

1 representant del Consell Sectorial de Platges.  

1 representant de l’Agrupament Escolta Nostra Senyora del Vinyet.  

1 representant de Montverd.  

Aquells altres que, amb els mateixos objectius que el Consell de Medi Ambient, 
es vagin creant en el decurs del temps.  

Tècnics:  

a) Un expert de medi ambient designat pel Consell de Medi Ambient del Consell 
Comarcal del Garraf, en qualitat d’assessor.  

b) Altres tècnics, si s’escauen, en qualitat d’assessors amb veu però sense dret 
de vot.  

Coordinador:  

Es nomenarà una persona, i el seu suplent, que serà la coordinadora del Consell 
de Medi Ambient, que dinamitzarà, moderarà i coordinarà les sessions del 
Consell.  

Secretari:  

El secretari delegat, o el seu suplent, de l’Àrea d’Ordenació del Territori i Medi 
Ambient serà el secretari delegat del Consell.  

Article 6  

Designació dels representants de les Entitats  

La designació dels representants de les entitats la formularan les pròpies Entitats 
en el seu sí i d’entre els seus membres, i la durada en el càrrec d’aquests 
representants serà aquella que estableixin les pròpies Entitats.  

Article 7  

Funcions del President del Consell  
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L’alcalde ostenta la presidència del Consell Municipal de Medi Ambient i el 
regidor de Medi Ambient té el càrrec de vice-president del Consell. El primer pot 
delegar en el segon. El president del Consell té les funcions següents:  

a) Representar el Consell Municipal de Medi ambient.  

b) Convocar i presidir les sessions del Consell de Medi ambient i de les 
comissions que s’estableixin.  

c) Vetllar per l’execució dels acords presos pel Consell.  

d) Totes les que li siguin delegades pel Consell de Medi Ambient.  

 

Article 8  

Funcions del Secretari del Consell  

El secretari del Consell de Medi Ambient assistirà a les reunions del Consell amb 
veu però sense vot. Seran funcions del Secretari:  

a) Estendre les actes de les reunions.  

b) Tramitar les convocatòries i les ordres del dia de les reunions.  

c) Preparar la documentació de les reunions per a què puguin ser estudiades, 
prèviament a les reunions, pels membres del Consell.  

d) Expedir certificats d’actes i d’acords del Consell amb el vist-i-plau de la 
presidència.  

e) Dur a terme qualsevol tasca que li sigui encarregada relativa a les funcions 
genèriques de secretaria.  

Article 9  

Les comissions de treball  

a) El president, a proposta del Consell, pot crear comissions de treball per tractar 
temes específics, de les quals formaran part els membres del Consell que ho 
desitgin.  

b) La presidència de les comissions correspon al president del Consell, o qui en 
delegui.  

c) L’existència de la comissió finalitzarà quan ho determini el Consell.  

Article 10  

El president de les Comissions de Treball  

Al president de les comissions de treball li correspon:  
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a) Coordinar les reunions i els debats de la comissió.  

b) Trametre al Consell de Medi Ambient els informes, els dictàmens i les 
propostes sobre el tema de la creació de la comissió.  

c) Actuar de portaveu en el Consell de Medi ambient.  

Article 11  

Règim de sessions del Consell  

El Consell Municipal de Medi Ambient es reunirà en règim de sessions 
ordinàries, de periodicitat preestablerta, i de sessions extraordinàries que poden 
ser, si s’escau, de caire urgent.  

 

Article 12  

Convocatòria i funcionament del Consell  

El Consell ajustarà el seu funcionament a les següents normes:  

a) Celebrar sessions ordinàries cada sis mesos com a mínim, i extraordinàries 
quan el president ho decideixi o ho demanin la meitat, com a mínim, del nombre 
legal de membres integrants del Consell Municipal de Medi Ambient. En aquest 
darrer cas, el president està obligat a convocar-la dins els quinze dies següents 
al de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més d’un mes després de la 
convocatòria.  

b) Les sessions s’han de convocar, com a mínim, amb cinc dies d’antelació, 
llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent que seran convocades amb dos 
dies hàbils d’antelació.  

c) La notificació de convocatòria de reunió als vocals es farà un mes abans per a 
què es puguin definir les propostes que configurin l’ordre del dia.  

d) Els membres del Consell de Medi Ambient disposaran de deu dies hàbils per 
proposar i fer arribar a la Presidència afers a tractar, així com altres qüestions 
que estimin adients.  

e) L’ordre del dia serà elaborat pel president, qui efectuarà la convocatòria de 
reunió amb cinc dies d’antelació com defineix l’apartat b) del present article.  

f) El Consell es constituirà vàlidament, en primera convocatòria, amb 
l’assistència dels dos terços del nombre legal dels membres que la integren, i en 
segona convocatòria, amb l’assistència d’un mínim d’un terç dels seus membres.  

Article 13  

Votació  
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La norma general serà la de l’adopció d’acords per consens. Cas de no arribar-
s’hi, es procedirà a la votació.  

a) Les votacions seran ordinàries i secretes.  

b) Les votacions ordinàries s’efectuaran a mà alçada. Les secretes s’efectuaran 
mitjançant papereta que serà dipositada dins d’una urna.  

c) Per que una votació tingui caràcter de secreta, caldrà que ho sol·liciti tant sols 
un dels membres dels assistents a la reunió.  

d) No serà possible la delegació de vot.  

e) Els acords s’adoptaran per majoria simple, essent el vot del president de 
qualitat en cas d’empat.  

 

 

Article 14  

Confecció i contingut de les actes  

a) L’acta contindrà les circumstàncies de lloc i de temps en que s’hagi realitzat, 
els punts principals de deliberació i el contingut dels acords adoptats. Seran 
signades pel Secretari amb el vist-i-plau del president, i s’aprovaran en la 
següent sessió.  

b) L’acta de la sessió es redactarà de conformitat amb allò que, al respecte, es 
disposa en els articles 109 i 110 del ROF.  

c) Una còpia de l’acta serà tramesa a l’Ajuntament, així com a cada membre del 
Consell de Medi Ambient.  

d) Les actes són documents públics.  

Disposició final primera  

Normativa supletòria  

En tot allò no previst en el present reglament, s’estarà a allò que es disposa en la 
Legislació de Règim Local pel que fa al règim d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels seus òrgans, i en tot allò altre no previst respecte a la 
participació o el medi ambient, s’estarà a la legislació d’aplicació supletòria.  

Disposició final segona  

Constitució del Consell de Medi Ambient  

Dins del termini d’un mes des de l’aprovació i publicació definitiva del present 
reglament es procedirà a la constitució del Consell Municipal de Medi Ambient.  
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- - - - - - - - - - 

 

DILIGÈNCIA.-  Per fer constar que el present Reglament del Consell Municipal 
de Medi Ambient del municipi Sitges es va aprovar inicialment pel Ple de la 
Corporació de data 13/06/2005, obrint-se el període d’informació pública 
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 
170 de data 18/07/2005 en el que hi consta el seu text íntegre. Es fa constar 
l’aprovació definitiva mitjançant l’edicte publicat en el BOP núm. 249 de data 
18/10/2005. Aquest text continuarà vigent mentre no s’acordi la seva modificació 
o derogació.   Dono fe. 
 
Sitges, 30 de novembre  de 2010. 
 
El secretari general,  

 


