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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords deis organs de govern 

MODIFICACIÓ ESTATUTS DE SERVEIS FUNERA
RIS DE BARCELONA, SA 
(Aprovada per acord del Consell Plenari, inicial
ment i definitivament el 25 d'abril i vigent des del 
dia 10 de juliol de 1997) 

Nova redacció del primer paragraf de l'apartat 3 de 
l'article 39 deis Estatuts de Serveis Funeraris de 
Barcelona, SA: 

"3. El director-gerent assumira les funcions que es 
derivin de les anteriors facultats, en especial, les se
güents, dins l'ambit deis corresponents poders ator
gats pel Consell d'Administració i, si existís, per la 
Comissió Permanent o pel conseller delega!, d'acord 
amb allo que s'estableix a l'apartat 2 d'aquest mateix 
article 39." 

NORMES REGULADORES DEL CONSELL MUNI
CIPAL DE CONSUM 
(Aprovades pel Consell Plenari, inicialment el 21 
de mar(:, definitivament el 29 de maig i vigents 
des del dia 11 de juliol de 1997) 

Article tr 

TÍTOL 1 
DISPOSICIONS GENERALS 

1. El Consell Municipal de Consum de Barcelona 
(CMC) és un organ consultiu i de participació secto
rial, creat de conformitat amb el que preveuen els ar
ticles 12 de les Normes reguladores de participació 
ciutadana, i 59 i 60 de la Llei municipal i de regim lo
cal de Catalunya. 

2. El Consell Municipal de Consum que es crea es 
configura com un organ de participació ciutadana 
d'amplia base representativa, en el qual quedaran in
tegradas les entitats i agents socials de defensa del 
consumidor i l'usuari de la ciutat de Barcelona. 

Article 2n 
Són competencias del Consell Municipal de Consum: 

a) Actuar com a organ de caracter consultiu i de par
ticipació directa del ciutada en la gestió municipal 
relativa als temes de comer~ i consum. 

b) Informar i assessorar I'Ajuntament sobre els es
mentats temes. 

e) Elaborar estudis i propostes a requeriment de 
I'Ajuntament o bé per iniciativa propia. 

d) Col-laborar amb I'Ajuntament en l'organització 
d'actes, cursos, campanyes, jornades, etc., tan! 
relativas a aspectes tecnics que puguin millorar el 
nivell de professionalitat de les organitzacions ciu
tadanes com d'aquells relatius a la informació i 
conscienciació deis consumidors en general. 

e) Ésser organ de consulta en els processos d'ela
boració de normativas i ordenances relativas als 
temes de comer~ i consum, no solament duran! 
els períodes d'informació pública expressa, sinó 
també duran! els mateixos treballs d'elaboració. 

TÍTOL 11 
ORGANITZACIÓ 1 FUNCIONAMENT 

Article 3e 
Són organs del Consell la Presidencia, la Vicepre

sidencia, el Plenari i la Comissió Permanent. 

Capítoll 
De la Presidencia i la Vicepresidencia 

Article 4t 
La Presidencia i·la Vicepresidencia del Consell cor

respondran a les persones membres del Govern Mu
nicipal que designi !'alcalde per a aquests carrecs. 

1. La Presidencia estara a carrec de la persona de 
maxima representació de I'Ajuntament al Consell, 
que tingui atribu"ides les competencias de comer~ i 
consum. A ella li correspon convocar i presidir toles 
les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent. 

2. També li correspon proposar al Pie de I'Ajunta
ment l'admissió al Consell de noves entitats repre
sentativas de defensa del consumidor i l'usuari de la 
ciutat i, quan s'escaigui, proposar els mecanismes 
d'alternan~a de les persones components de la Co
missió Permanent. 

3. La Vicepresidencia assistira i col-laborara amb 
la Presidencia, i la substituira en suposits d'ab
sencia. 

Article se 

Capítolll 
Del Plenari 

1. El Plenari és l'organ de maxima representació 
del Consell Municipal de Consum. L'integren: 
a) Un regidor/a designa! per cada grup municipal i 

un maxim de tres regidors/es designats per !'al
calde. 
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b) Un maxim de 15 tecnics de l'organització muni
cipal. 

e) Un representan! de cada associació de consumi
dors o usuaris amb implantació a la ciutat (fins a 
un maxim de 30 membres). 

d) Un representan! de la Generalitat. 
e) Un representan! de la Junta Arbitral. 

2. Actuara de secretari el de I'Ajuntament o perso
na en qui delegui i exercira també les seves funcions 
al Plenari i al Comité Executiu. 

Es considerara que ja han obtingut representació al 
Consell aquellas associacions que s'integrin en coor
dinadores, federacions o altres entitats que formin 
part del Plenari. 

Article 6e 
Són competencias del Plenari les relacionadas a 

l'article 2.1 de les normes presents. 
Són també funcions del Plenari propasar l'admis

sió de noves entitats al Consell Municipal de Con
sum i designar els grups de treball per a l'analisi i 
l'estudi de temes concrets, a proposta de la Comis
sió Permanent. 

Article le 
El Plenari del Consell celebrara dues sessions ordi

narias cada any. Podra celebrar sessions extraordi
narias quan la Presidencia ho decideixi o quan ho de
maní el 25 % del nombre legal de membres. 

Article Be 
1. El Plenari del Consell es constitueix validament 

amb l'assistencia d'un ten;: del seu nombre legal de 
membres. Aquest quorum s'ha de mantenir al llarg 
de tota la sessió. Cal igualment l'assistencia de les 
persones que realitzin les funcions de Presidencia i 
Secretaria o qui, en cada cas, les substitueixi. 

2. Els acords es prendran per majoria simple. 

Article 9e 
Les sessions del Plenari del Consell són públiques 

i s'hauran de convocar, acompanyades de l'ordre del 
dia corresponent, amb una antelació mínima de cinc 
dies naturals, excepte les extraordinarias, que es 
convocaran com a mínim dos dies naturals abans de 
la celebració. 

Capítollll 
De la Comissió Permanent 

Article 10e 
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a) Els regidors del Plenari representants deis grups 
municipals. 

b) Un maxim de cinc tecnics de l'organització muni
cipal. 

e) Set membres proposats per les Organitzacions de 
Consumidors presents al Plenari. 

3. Actuara de secretari el que ho sigui del Consell 
Municipal de Consum o persona en qui delegui. 

Article 11é 
1. La Comissió Permanent celebrara sessions ordi

narias almenys cada aos meses, i les extraordinarias 
que escaiguin a proposta de la Presidencia o d'un 
!ere de les persones membres. 

2. La convocatoria de les sessions anira acompa
nyada de l'ordre del día corresponent, el qual s'hau
ra de distribuir als membres de la Comissió amb una 
antelació mínima de cinc dies naturals. Les sessions 
extraordinarias hauran de ser convocadas, com a 
mínim, dos dies naturals abans de la seva cele
bració. 

3. Els acords es prendran per majoria simple. 

Article 12e 
1. La Comissió Permanent és l'organ encarregat de 

canalitzar les peticions de noves entitats al Consell 
per tal que siguin proposades pel Plenari del Con
sell al Consell Plenari de I'Ajuntament. 

2. La Comissió Permanent, a més, haura d'articular 
els mecanismes que possibilitin l'acompliment de les 
funcions que té encomanades el Consell. Per tal de 
ter possible el correcta compliment d'aquestes fun
cions, la Comissió podra acordar, per propia iniciativa 
o a petició del Consell, la creació de comissions de 
treball amb una tematica específica, les quals aple
garan membres del Consell i tecnics externs en !un
ció de l'assumpte concret. Les comissions de treball 
tindran la !unció d'elaborar informes i estudis per al 
Consell, com també propostes de resolució per a la 
Comissió Permanent. 

CapítoiiV 
De les Comissions de Treball 

Article 13e 
Les comissions de treball són organs complemen
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1. La Comissió Permanent és l'organ de treball del 
Consell Municipal de Consum que assumeix les fun
cions d'impuls i desplegament de les orientacions es
tablertes pel Consell. Desenvolupara les funcions 
consultivas i d'assessorament de la política municipal 
sobre consum i defensa de l'usuari, d'acord amb les 
directrius definidas pel Consell. 

Aquestes comissions es constituiran a 
cions concretes i determinadas segons lE 
ries a tractar i no tindran caracter perman 
que s'entendran com a comissions espacié 
coneixement i l'estudi d'un tema durant un 
determina!. 

Article 15e 
La seva !unció basica és la documentació 

la informació i l'elaboració de propostes a la' 
Permanent. 
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2. La Comissió Permanent estara integrada per la 
Presidencia, que sera assumida per delegació per la 
Vicepresidencia, el cap del servei de !'Oficina Munici
pal d'lnformació al Consumidor, amb veu pero sense 
vot, que actuara com a coordinador tecnic de la Co
missió, i un maxim de catorze membres més, desig- . 
nats per la Presidencia entre els que integren el Ple
nari, d'acord amb les proporcions següents: 

Article 16e 
La designació i composició d'aquestes ce 

de treball correspon a la Comissió Perman 
també l'establiment del seu ambit i el contin 
seva tasca. 
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També es podra sol·licitar l'assistencia de tecnics o 
d'experts deis quals, en !unció de la materia, es con
sideri oportuna la col·laboració. 

Disposició transitoria 

En la sessió constitutiva, exercira de presiden! l'al
calde de Barcelona o, en la seva absencia, el respon
sable de I'Ajuntament de Barcelona candidat a presi
den! del CMC 

NORMES REGULADORES DEL CONSELL MUNI· 
CIPAL DEL MEDI AMBIENT 1 SOSTENIBILITAT 
(Aprovades per acord del Consell Plenari inicial
ment el 21 de mar~ 1 definltivament el 29 de maig 
de 1997 1 vlgents des del dia 11 de juliol) 

Article 1r 

Capftoll 
Disposicions generals 

1. El Consell Municipal de Medi Ambient i Sos
tenibilitat és un organ consultiu i de particiRació sec
torial, adscrit a la Comissió de Política Mediambiental 
i de Sostenibilitat. Es crea de conformitat amb el que 
preveuen els articles 12 de les Normas reguladores 
de la participació ciutadana, i 59 i 60 de la Llei munici
pal i de regim local de Catalunya. 

2. Aquest Consell es crea amb la voluntat de 
I'Ajuntament de contribuir, en el seu ambit propi, al 
compliment del manda! de l'article 9.2 de la Constitu
ció espanyola. 

3. El Consell respon també a l'esperit de I'Agenda 
21, formulada a la Cimera de la Terra (Rio de Ja· 
neiro, 1992) i de la Carta de les Ciutats Europees cap 
a la Sostenibilitat (Carta d'Aalborg). 

Article 2n 
El Consell Municipal de Medi Ambient i Sosteni· 

bilitat té per objecte: 
a) Estimular, promoure i vehicular la participació ciu

tadana en el procés d'elaboració i desenvolupa
ment de I'Agenda 21 Local de Barcelona. 

b) Emetre informes i propostes sobre el medi am
bient i la sostenibilitat urbana i les polítiques deis 
organs de govern de I'Ajuntament de Barcelona, 
com també sobre els grans temes impulsats des 
de la Comissió de Política Mediambiehtal i de 
Sostenibilitat. 

e) Impulsar i estimular la col-laboració de les di· 
verses associacions i entitats en els camps es
mentats. 

d) Promocionar iniciativas d'estudi i analisi sobre el 
medi ambient i la sostenibilitat. 

e) Analitzar i valorar la situació relativa a l'elaboració 
i execució de I'Agenda 21 Local de Barcelona. 

1) Informar, debatre i difondre les qüestions relativas 
a l'elaboració i execució de I'Agenda 21 Local de 
Barcelona. 

El Consell té un caracter consultiu i de participació; 
en conseqüencia, les seves resolucions tindran rang 
de recomanació per als organs de govern municipal; 
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aquests, pero, hauran de donar resposta fonamenta· 
da a totes les recomanacions que siguin rebutjades o 
modificadas. 

Article 3r 
Des del Consell es fomentara l'enfortiment de la 

societat civil barcelonina i en particular el seu movi
ment associatiu en toles les seves manifestacions de 
progrés, cosa que consolidara la nova relació entre 
I'Ajuntament i els moviments socials. 

Article 4t 
En Consell Municipal de Medí Ambient i Sostenibilitat 

iniciara la seva actuació desenvolupant les activitats 
relacionadas amb I'Agenda 21 Local de Barcelona. 

Article 5e 

Capítolll 
Organització i funcionament 

El Consell podra funcionar en Plenari o a través 
d'una Comissió Permanent. 

Article 6e 
1. Integren el Plenari del Consell Municipal de Medi 

Ambient i Sostenibilitat: 
a) Per I'Ajuntament: 13 regidors, en proporció a la 

composició del Consell Plenari; 13 tecnics de la 
plantilla de I'Ajuntament. 

b) Per d'altres administracions: 5. 
e) Per organitzacions cíviques: 8. 
d) Per associacions ecologistes, ambientalistes: 13. 
e) Per associacions promotores d'energies renova

bles: 4. 
1) Representants deis treballadors i de les associa

cions empresarials i de propietaris: 7. 
g) Pel món de les empresas pera la sostenibilitat: 7. 
h) Per les empresas subministradores de serveis 

d'aigua, energía i comunicacions: 13. 
i) Grup d'experts: 9. 
j) Representants de col-legis professionals: 4. 
k) Representants de les universitats. 4. 

2. Els membres hauran de ser nomenats per l'al
calde en el nombre i la representació que es preve
uen en el punt 1 de l'article 6e. En el cas que no liguri 
a proposta de qui es fa el nomenament, s'entendra 
que es fa a proposta del regidor-presiden! de la Co
missió de Política Mediambiental i de Sostenibilitat. 

Els membres no individuals hauran de disposar 
d'un estatus jurídic formal. 

3. El secretari/aria, nomenaVda per !'alcalde a pro
posta del regidor-presiden! de la Comissió de Polftica 
Mediambiental i de Sostenibilitat, i havent escolta! les 
propostes del Consell. La Secretaria exercira fun
cions de suport deis treballs del Consell sota la direc
ció de la Presidencia. Tindra veu, pero no vot. 

4. El secretari d'actes, nomenat per !'alcalde a pro
posta del regidor-presiden! de la Comissió de Política 
Mediambiental i de Sostenibilitat, ho sera al mateix 
temps del Plenari, de la Comissió Permanent i deis 
Grups de Treball. Tindra veu en les qüestions que se 
li formulin, pero no vot; sera membre de la plantilla de 
1' Ajuntament. 

5. Per resolució del presiden!, podran també assis
tir a les reunions experts i persones de reconegut 
prestigi, amb veu i sense vot. 


