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Article 1 .- 
El Consell Municipal de Circulació i Se- 
guretat Vial és un organ de participació 
sectorial, constituit d'acord amb alló 
que disposen els articles 59 i 60 de la 
Llei Municipal i de Regim Local de Cata- 
lunya, i les Normes Reguladores de la 
Participació Ciutadana. 

Article 2.- 

Aquest Consell Municipal es I'organ 
consultiu i de participació de ~ ' ~ m b i t  de 
la Via Pública en materies de la seva 
competencia: transports, circulació i 
disciplina vial. 

Article 3.- 

En el Consell Municipal de Circulació i 
Seguretat Vial participen i col.laboren 
aquelles Entitats i Associacions, tant de 
caracter professional com ciutada, que 
tenen incidencia en les materies pro- 
pies de la seva competencia. 



Sera competencia del Consell Municipal 
de Circulació i Seguretat Vial: 

a) Estudiar i emetre informes que li si- 
guin encomenats en materia de cir- 
culació i transports. 

b) Concertar actuacions amb les enti- 
tats que treballen en el camp de la 
circulació i seguretat vial. 

c) Informar en relació amb les grans 
mesures circulatdries. 

d) Realització dels informes sol.licitats 
pels brgans de Govern Municipal i 
pel Regidor de ~ ' ~ m b i t  de la Via PÚ- 
blica. 

e) Estudi i foment de I'educació vial. 

f) Promoure iniciatives ' relacionades 
amb I'estudi, debat i difussió de 
questions de circulació i seguretat 
vial. 



del Consell Municipal i el comp 
les seves tasques. 

Article 8.- 

La Vice-Presidencia correspor 
gidor de ~ ' ~ m b i t  de la Via P 
qual podra substituir el Presid 
desenvolupament de les seves 

Article 9.- 

El Comité Permanent estar2 
per: 

a) Vice-President del Consel 
presidira. 

b) Disset membres designats 
dent del Consell inclosos i 
sentants dels grups munici~ 

c) Secretari. 

El President convocara a les 
del Comite Permanete, com a 
dors o per informar, a les pers 
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Article 11 .- ir la documentació. 
El Consell Municipal disposa 
cretari que portara I'assitenc 
la gestió tecnica-administrati 
teix. 

Actuara de Secretari, un funi 
nicipal, Llicenciat en Dret, nc 
I'Alcalde. 

El Secretari assistira, arnb \i 

vot, a les sessions del PIe i 
Permanent, així com pod 
quan ho cregui convenient 
nions dels diferents grups 
desenvolupant les funcions i 
seu chrrec. 

Li correspon: 

a) Preparar I'ordre del dia ( 

sions, d'acord arnb 16s di 
President. 

b) Redactar les actes aixi c 
les arnb el vist-i-plau del F 

c) Atendre el funcionament 
Consell Municipal 

ra d'un Se- 
:¡a jurídica i 
va del ma- 

cionari mu- 
~menat per 

reu i cense 
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e) Preparar 

f) Emetre f 
Presiden 
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Article 12.- 

El Plenari d 
culació i Sc 
sessió ordii 
minima, de i 

El Presiden 
Pie arnb vi 
dels casos 
haura de fe 
res d3antel.li 
terme la m: 
'del dia. 

t la memoria anual. 

sls informes que li sol.liciti el 
it o Vice-President. 

ir per ordre de la Presiden- 
;essions del Plenari i de la 
tnt i per sí mateix les dels 
! treball. 

el Consell Municiapl de Cir- 
3guretat Vial es reuneix en 
iaria, arnb una periodicitat 
dues vegades a I'any. 

t convoca les sessions del 
~l i t  dies d'antel.lació, llevat 
urgents en que, almenys, 

r-se, arnb quaranta-vuit ho- 
sció, i el Secretari, portara a 
3teixa, acompanyant I'ordre 



Article 13.- 

El Comite Permanent es reunira sis cop 
a I'any com a mínim. 

La convocatoria s'haura de fer amb 
quatre dies d'antel.lació, exceptuen els 
casos d'urgencia que a judici del Presi- 
dent ho justifiquin. 

Article 14.- 

El regimen de reunions dels grups de 
treballs sera adequat a I'urgéncia de 
cada tema. 

I la seva composició sera determinada 
pel Comité Permanent, el qual designa- 
ra un coordinador. De no assistir el Se- 
cretari del Consell efectuara les 
funcions uns dels seuslmembres, de- 
signat pel coordinador del grup de tre- 
ball. 

Article 15.- 

El Consell podra aprovar pel seu fun- 
cionament un Reglament intern. 


