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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

ESTATUTS DEL  CONSELL MUNICIPAL DE  MEDI AMBIENT DE CANET DE MAR 
 
  
Capítol I. De la naturalesa, les finalitats i les funcions 
 
Article 1. Naturalesa 
 
El Consell Municipal de Medi Ambient de Canet de Mar (CMMA) és un òrgan 
col·legiat de caràcter consultiu i sectorial, que es crea d’acord amb allò que preveuen 
els articles 62 i 63 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que té com a finalitat 
l’assessorament, la informació, la col·laboració i la participació ciutadanes en la 
gestió i la planificació de la política ambiental a Canet de Mar. 
 
Article 2. Legislació per la qual es regeix 
 
Aquest òrgan de participació es regeix per aquests estatuts, per la Llei 30/92, de 26 
de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, per la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local i per la resta de legislació, comunitària, estatal o autonòmica, 
que resulti d’aplicació, així com pel Reglament orgànic municipal aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament de Canet de Mar en sessió de data 31 de juliol de 2003. 
 
Article 3. Relació amb l'Ajuntament de Canet de Mar 
 
1. El CMMA, en tot el que fa referència als aspectes que li són propis, es relacionarà 
amb l'àrea o servei de l’Ajuntament que tingui atribuïdes les competències en matèria 
de medi ambient, així com també amb aquells altres que tinguin relació amb àmbits 
ambientals.  
 
2. El CMMA, com a únic òrgan sectorial de participació en el medi ambient a 
l'Ajuntament de Canet de Mar, podrà establir acords de reciprocitat i cooperació amb 
altres consells municipals del mateix Ajuntament o d’altres. 
 
Article 4. Àmbit territorial i domicili 
 
L'àmbit territorial del CMMA és el terme municipal de Canet de Mar. El seu domicili 
és, en tot moment, el mateix que el de l'àrea o servei de l'Ajuntament que tingui 
atribuïdes les competències en medi ambient. 
 
Article 5. Objecte 
 
El CMMA té com a objectiu servir com a òrgan consultiu d’assessorament de 
l’Ajuntament de Canet de Mar, així com a instrument de participació i implicació de 
les persones, les entitats i les associacions en la gestió municipal del medi ambient i 
en la millora de la qualitat de vida, sota principis de desenvolupament sostenible. 
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Article 6. Finalitats 
  
a) Esdevenir un referent social per a la participació ambiental al municipi. 
 
b) Afavorir que la política ambiental de l’Ajuntament s’adeqüi als interessos dels 
ciutadans i les ciutadanes. 
  
c) Conèixer i debatre els temes que siguin proposats al Consell dintre del seu àmbit 
de competències, i en particular tots els continguts o relacionats amb l’Àrea de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 
d) Proposar iniciatives a l’Ajuntament sobre debats, actuacions i campanyes 
innovadores encaminades a l’ús racional i eficient dels recursos naturals, així com la 
conservació, la protecció i la millora de la qualitat ambiental. 
  
e) Aportar elements per a la fixació de prioritats pressupostàries i d’actuació 
sectorials, i assessorar la política mediambiental de l’Ajuntament. 
 
f) Assolir el màxim suport per a les accions municipals implicant els agents socials i 
econòmics. 

 
g) Promoure i difondre les campanyes o les activitats d’educació ambiental 
d’iniciativa municipal, per tal d’incrementar la sensibilització de la ciutadania sobre el 
seu dret a gaudir d’un medi ambient adequat i el seu deure de conservar-ho. 
 
h) Impulsar la coordinació i la col·laboració entre les diferents entitats i institucions, 
públiques o privades que, dintre de la ciutat, tinguin alguna cosa a veure amb el medi 
ambient. 
 
i) Exercir el seguiment i el control de l’execució dels programes mediambientals, de 
competència municipal o d’altres organismes. 
 
j) Emetre informes en matèria ambiental a iniciativa pròpia o de l’Ajuntament. 

 
Article 7. Atribucions 
 
1. El CMMA és un òrgan de caràcter consultiu i d’assessorament i, per tant, podrà 
elevar recomanacions i propostes sobre totes aquelles iniciatives municipals que 
afectin al medi ambient, però en cap cas no podrà substituir ni assumir competències 
pròpies dels òrgans municipals. 
  
2. Per tant, les atribucions seran: 
 
a) Emetre informes, no vinculants, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de l’Ajuntament, 

sobre assumptes de competència municipal que incideixin en el seu àmbit 
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d’actuació i sobre projectes ambientals que es plantegin al municipi, públics o 
privats. 

b) Exercir el dret a la iniciativa davant de l’Ajuntament de Canet de Mar, formulant 
propostes adreçades a l’adopció de mesures municipals relatives al seu àmbit 
d’actuació. 

c) Proposar a la Presidència l’ampliació del nombre de membres del Consell. 
d) Acordar la creació de comissions de treball per al tractament de temes concrets. 
e) Els membres del Consell exerciran les seves funcions amb total independència 

de criteri i en interès general del municipi. La seva participació serà de caràcter 
voluntari i no comportarà cap compensació econòmica. 

 
 
Capítol II. De la Composició i Funcionament 
 
Article 8. Òrgans del CMMA. 
 
1. Els òrgans del CMMA són els següents: 
 

a) El president o la presidenta. 
b) El Plenari. 
c) La Comissió Permanent. 

 
2. Poden complementar l’organització del Consell les Comissions Sectorials, 

també anomenades de Comissions de treball o d’estudi, informe o consulta. 
 
Article 9. Composició del plenari. 
 
1. El plenari del CMMA estarà format per: 
 
a) El president o la presidenta, que recau en el Regidor o Regidora de Medi 

Ambient de l’Ajuntament de Canet de Mar. 
 

b) Un representant de cadascun dels grups municipals. 
 

c) Un representant de cadascun dels partits polítics sense representació al 
consistori. 
 

d) Cadascun dels regidors no adscrits. 
 

e) Un representant de cadascuna de les entitats socials, ambientals, cíviques, 
culturals, etc., que mostri el seu interès, ho sol·liciti formalment i tingui la seva 
seu al municipi de Canet de Mar, o la seva activitat hi estigui lligada. 

 
f) Un representant de cadascuna de les Associacions de Veïns de Canet de Mar, 

que estiguin inscrites en el registre d’entitats veïnals. 
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g) Un representant de cadascun dels sectors econòmics rellevants del municipi 
que ho sol·licitin expressament: comerç, serveis, restauració-turisme, 
construcció-promoció, agricultura, etc. 

 
h) Deu persones, majors d’edat, del padró municipal de Canet de Mar que, a títol 

individual, ho sol·licitin. En cas que ho sol·licitin més de 10 persones, serà el 
plenari qui decidirà quines persones formaran part del Consell. 

 
i) El Ple està obert a qualsevol altre persona, resident o no. No obstant aquestes 

persones no gaudiran de vot, però si de veu. 
 
Article 10. Comissió Permanent 
 
1. Per tal de fer més operatiu el Consell, es podrà constituir una comissió permanent, 
l’objecte de la qual serà assessorar la presidència i preparar els assumptes que 
composin l’ordre del dia dels plenaris. Ni la comissió permanent ni les sectorials no 
aixecaran actes de llurs reunions si bé, en aquest darrer cas, les comissions 
sectorials podran emetre informes a la consideració del plenari.   
 
Article 11. El/la secretari/tària – Coordinador/a 
Actuarà de secretari/tària del CMMA un membre nomenat pel propi Consell o un 
treballador de l’Ajuntament.  
 
Article 12. Organització i funcionament del plenari.  
 
1. Les persones, entitats, associacions o partits polítics que vulguin participar al 
CMMA n’hauran de notificar la seva voluntat a l’Àrea de Medi Ambient de 
l’Ajuntament. Una vegada aprovats aquests estatuts s’obrirà un termini de 2 mesos 
per tal que se’n faci difusió, i que les entitats, les associacions, les persones 
particulars i possibles membres del CMMA en general, estiguin informades del 
naixement del CMMA i puguin notificar la voluntat de participar-hi. 
 
2. El plenari CMMA es reunirà en sessió ordinària dos cops l’any. 
 
3. El plenari del CMMA es reunirà a més, de manera extraordinària, per convocatòria 
del President, quan aquest ho consideri oportú o a sol·licitud raonada d’una tercera 
part dels seus components. 
 
4. La convocatòria de les reunions del plenari del CMMA seran cursades pel 
president amb una antelació mínima de dos dies hàbils.  
 
5. La convocatòria haurà d’expressar el dia, l’hora, el lloc i l’ordre del dia dels 
assumptes a tractar i anirà acompanyada de l’esborrany de l’acta de la reunió 
anterior. La convocatòria es notificarà a tots els membres del CMMA. La sessió 
començarà amb l’aprovació d’aquestes actes i acabarà amb un torn obert de precs i 
preguntes. A les sessions extraordinàries no hi haurà cap d’aquests dos punts a 
l’ordre del dia.  



 

Carrer Ample, 11 – 08360 Canet de Mar – Barcelona – Tel. 93 794 39 40 – Fax 93 794 12 31 
a/e:  canetmar@canet.diba.es - web: www.canetdemar.org 

 
 

EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
6. En cas que un membre del CMMA no assisteixi a tres reunions seguides sense 
justificació, es considerarà que no hi ha interès per formar-ne part i es deixarà de 
trametre la informació pertinent. 
 
7. En el cas que la iniciativa per celebrar la sessió extraordinària no procedeixi del 
President del CMMA, els sol·licitants acompanyaran la seva petició d’un escrit 
raonant els temes a tractar i els motius de la urgència, així com, si s’escau,  la 
possibilitat de convidar a la sessió algun compareixent que pugui ajudar a la correcta 
informació dels membres del CMMA, amb veu però sense vot.  El President haurà de 
signar la convocatòria extraordinària abans de set dies naturals següents a la 
recepció de l’escrit i la sessió haurà de celebrar-se abans de set dies naturals 
desprès de la convocatòria. 
 
8. El plenari del CMMA quedarà constituït vàlidament sempre que compareguin el 
President o la persona que legalment el substitueixi i almenys la meitat del total dels 
seus membres. Si no s’arriba al quòrum avantdit el plenari s’entendrà convocat per a 
mitja hora més tard,  sense necessitat de quòrum especial en segona convocatòria.  
 
Article 13. Les comissions sectorials o de treball.  
 
1. Les comissions sectorials o de treball són comissions d’estudi, informe o consulta. 
Aquestes seran creades pel Plenari i podran tenir caràcter permanent o especial. 
Correspon a aquestes comissions l’estudi i el debat de temes específics. 
  
2. El nombre i composició de les comissions de treball seran establerts per acord del 
plenari, a proposta de la presidència. Aquestes comissions estaran integrades per 
membre del Consell, altres entitats, ciutadans i ciutadanes involucrats i/o 
especialistes en els diferents temes objecte d’estudi. 
 
3. Les comissions sectorials presentaran el resultat del seu estudi i informes a la 
Comissió Permanent, en cas que existeixi, la qual informarà oportunament el Plenari 
del Consell, en cas contrari informarà directament al Plenari. 
 
4. Les comissions sectorials es reuniran les vegades que es cregui oportú. 
 
5. Cada comissió sectorial escollirà entre els seus membres un president, que serà 
qui convocarà verbalment les sessions de cada comissió. 
 
6. Les comissions sectorials podran constituir, també, subcomissions de treball, la 
funció de les qual serà vehicular les funcions pròpies en les àrees concretes per a les 
quals es constitueixin. 
 
Article 14. El procediment de convocatòria i funcionament de les subcomissions de 
treball serà el mateix que el de les comissions sectorials. 
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Article 15. Com a forma de treball s’ha de procurar el consens. En cas de no haver-
hi, s’han de votar i adoptar tots els acords mitjançant votació ordinària i per majoria 
simple dels vots i en cas d’empat decideix el vot de qualitat de la presidència. Atesa 
la naturalesa i funcions del CMMA i el caràcter consultiu dels informes, aquests 
reflectiran les diferents postures dels seus components, amb expressió numèrica del 
recolzament que tingui cadascuna d’elles.  
 
Article 16. El secretari del CMMA recollirà els acords presos en el si del plenari en 
una acta, que s’ha d’aprovar a la reunió següent i serà inclosa en el llibre d’actes 
corresponent. 
 
Article 17. Els informes que emanin del plenari del CMMA seran tramesos a 
l’Ajuntament a través del seu President. 
 
Article 18. Les despeses de funcionament del CMMA es cobriran a càrrec a la 
partida de medi ambient que correspongui. 
 
Article 19. La dissolució del CMMA requerirà acord del ple de l’ajuntament, acord 
que haurà d’ésser notificat a tots els seus membres per escrit. 
 
Article 20. En tot allò no previst en aquests estatuts correspon al President del 
CMMA adoptar la decisió que consideri més adient d’acord amb els criteris generals 
que inspiren la creació d’aquest Consell, informant al Plenari en la següent sessió 
per a la seva ratificació i, si s’escau, proposant la corresponent modificació de la 
normativa. 
 
 
Canet de Mar, 20 de juliol de 2005 


