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DISPOSICIONS GENERALS 

Acords deis Organs de govern 

MODIFICACIÓ E.STATUTS 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 1 O 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 delegat, d'acord 
amb alió 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) 

Artic/e tr 

TÍTOL 1 
DISPOSICIONS GENERALS 

1. El Consell Municipal de Consum de Barcelona 
(CMC) és un órgan consultiu i de participació secto
rial, creat de conformitat amb el que preveuen els ar
ticles 12 de les Normes reguladores de particip~ció 
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 órgan 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. 

Artic/e 2n 
Són competencias del Consell Municipal de Consum: 

a) Actuar com a órgan de caracter consultiu i de par
ticipació directa del ciutada en la gestió municipal 
relativa als temes de comery 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, jornadas, etc., tant 
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 órgan de consulta en els processos d'ela
boració de normativas i ordenances relativas als 
temes de comery i consum, no solament durant 
els períodes d'informació pública expressa, sinó 
també durant els mateixos treballs d'elaboració. 

TÍTOL 11 
ORGANITZACIÓ 1 FUNCIONAMENT 

Article 3e 
Són órgans 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 comery i 
consum. A ella li correspon convocar i presidir totes 
les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent. 

2. També li correspon propasar 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, propasar els mecanismes 
d'alternanya de les persones components de la Co
missió Permanent. 

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

Article Se 

Capítolll 
Del Plenari 

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

un maxim de tres regidors/es designats per !'al
calde. 


