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ESTATUTS DEL FÒRUM DE MEDI AMBIENT DE BADALONA
(Aprovats inicialment per l’Ajuntament Ple en data 25 de gener de 2000)
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa i concepte.
1. El Fòrum de Medi Ambient es un òrgan consultiu i de participació social de
caràcter sectorial, de conformitat amb el que preveuen els articles 59 i 60 de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya. El Fòrum restarà adscrit a L’Àrea de
Medi Ambient: Sostenibilitat i Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Badalona.
2. El Fòrum respon a l’esperit de l’Agenda 21, formulada a la Cimera de la Terra
(Rio de Janeiro, 1992), i es crea en compliment del punt 1.13 de la Carta de les
Ciutats Europees cap a la sostenibilitat (Carta d’Aalborg, 1994), i del Pla d’Acció
de Lisboa de l’any 1996.

Article 2. Objecte i funcions
1. El Fòrum de Medi Ambient té per objecte reunir voluntats i esforços, promoure
la dinamització, la informació i la participació de la societat civil badalonina així
com del seu moviment associatiu en totes les seves manifestacions, per tal
d’avançar cap a un model de desenvolupament sostenible.
2. Les funcions consultives i de participació del Fòrum del Medi Ambient es
desenvoluparan en els següents termes:
a) Identificar els problemes mediambientals i les seves causes, definir objectius,
prioritzar accions, emetre informes i propostes als òrgans de govern de
l’Ajuntament de Badalona que serveixin per a millorar l’estat mediambiental del
municipi.
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b) Analitzar i valorar la situació relativa a l’elaboració de l’Auditoria Ambiental de
Badalona.
c) Unir voluntats i esforços per estimular, promoure i canalitzar la participació
ciutadana i als agents econòmics i socials en el procés de debat, elaboració,
difusió i execució de l’Agenda 21 Local de Badalona.
d) Promocionar iniciatives d’estudi i anàlisi per avançar cap a un model de
desenvolupament sostenible de la ciutat i millorar, així, la qualitat de vida dels
ciutadans i ciutadanes.
e) Informar, difondre i promocionar activitats d’educació ambiental.
f) Aprovar el seu reglament de règim interior i funcionament.
Article 3. Atribucions
1. El Fòrum serà informat i consultat de manera prèvia sobre les qüestions
ambientals que afectin al municipi.
2. El Fòrum emetrà dictamen sobre les qüestions plantejades, quan així sigui
valorat pel mateix.
3. Els Òrgans de Govern Municipal hauran de donar resposta fonamentada a
quantes recomanacions siguin rebutjades o modificades.
4. La participació dels membres del Fòrum serà de caràcter voluntari i no
comportarà cap compensació econòmica.
Article 4. Àmbit.
L’àmbit d’actuació del Fòrum de Medi Ambient queda circumscrit exclusivament al
municipi de Badalona.
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CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ
Article 5. Òrgans.
Són òrgans del Fòrum de Medi Ambient:
a)
b)
c)
d)

El Ple
Els Grups de Treball
La presidència
Les dues vice-presidències

Article 6. Composició del Ple.
1. El Ple del Fòrum de Medi Ambient estarà integrat pels membres següents:
a) L’alcalde o alcaldessa de la Ciutat.
b) El regidor o regidora responsable de l’Àrea de Medi Ambient.
c) Un/a membre en representació de cadascun dels grups municipals presents al
Consistori.
d) Un/a membre en representació de l’Escola de Natura.
e) Un/a membre en representació de l’Escola del Mar.
f) Un/a membre en representació de la Federació d’Associacions de Veïns de
Badalona.
g) Un/a membre en representació del Petit Comerç.
h) Un/a membre en representació de les Grans Superfícies Comercials.
i) Un/a membre en representació de cada grup ecologista i de conservació de la
natura de Badalona. Aquest grup d’interès no serà mai inferior a dos
representants.
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j) Un/a membre en representació de la Federació d’Empresaris de Badalona.
k) Un/a membre en representació del Consell Escolar Municipal.
l) Un/a membre en representació de cada una de les centrals sindicals presents
al municipi.
m) Un/a membre en representació del Grup d’usuaris de la bicicleta de Badalona,
Badabicis.
n) Un/a membre en representació de cada un dels grups excursionistes de
Badalona, amb un mínim de dues persones.
o) Un/a membre en representació de la Confraria de Pescadors de Badalona.
p) Un/a membre en representació de les FAPEP.
q) Un/a membre en representació dels clubs implicats en l’activitat marítima, amb
un mínim de dues persones.
r) Quatre persones del cens municipal de Badalona, triades a l’atzar amb els
criteris de paritat home/dona. Dues seran menors de vint anys. Les persones
triades hauran de mostrar l’interès per la participació en les qüestions de medi
ambient de Badalona.
2. Els membres seran nomenats per la presidència, a proposta del regidor o
regidora responsable de l’Àrea de Medi Ambient d’acord amb les propostes del
Fòrum o de la pròpia Àrea . Tots els membres seran nomenats cada tres
anys, sense prejudici de cessament voluntari. En aquest cas, serà substituït
per un membre de la mateixa entitat a la que representi.
3. El Ple del Fòrum decidirà la possible ampliació de la composició dels seus
membres mitjançant la consideració i estudi de les sol·licituds formals
presentades.
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Article 7. Òrgans personals
1. La presidència del Fòrum de Medi Ambient correspon a l’alcalde o alcaldessa
de Badalona o aquella persona en la qual delegui el càrrec.
2. La vice-presidència primera correspondrà al regidor o regidora responsable de
l’Àrea de Medi Ambient.
3. La vice-presidència segona serà ocupada, cada tres anys, per una persona de
les entitats ciutadanes representades al Fòrum, proposada pel Ple.
Article 8. Assistència tècnica i administrativa.
1. El Fòrum serà assistit per un coordinador/a del Fòrum de Medi Ambient de
Badalona amb veu però no vot. Serà nomenat/da per la presidència, a
proposta del regidor o regidora responsable de l’Àrea de Medi Ambient i ho
serà al mateix temps dels Grups de Treball.
2. Es nomenarà un/a secretari/a del Fòrum de Medi Ambient per la presidència a
proposta del regidor o regidora responsable. Assistirà a les sessions del Fòrum
amb veu però no vot. Aixecarà l’acta de cada sessió plenària en la que
figuraran els acords adoptats i les incidències que siguin procedents per
reflectir fidelment la sessió. Les actes seran signades pel secretari/a del Fòrum
de Medi Ambient amb el vist-i-plau del president o presidenta i seran sotmeses
per a la seva aprovació a l’inici de la sessió següent. Custodiarà la
documentació del Fòrum.
CAPÍTOL III. FUNCIONAMENT I RÈGIM DE SESSIONS
Article 9. Règim de funcionament.
El Fòrum de Medi Ambient funcionarà en Ple i en Grups de Treball.

5

Àrea de Medi Ambient:
Sostenibilitat i Ecologia Urbana
Fòrum de Medi Ambient

Article 10. El Ple.
1. El Ple del Fòrum de Medi Ambient s’haurà de reunir, com a mínim, quatre
vegades l’any en sessió ordinària, i en sessió extraordinària sempre que el
president o presidenta ho consideri necessari, o ho sol·liciti la quarta part dels
seus membres.
2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelació de set
dies, i anirà acompanyada de l’Ordre del dia elaborat per la secretaria a
proposta de la Presidència i de la documentació pertinent. Per a les sessions
extraordinàries l’antelació mínima serà de quaranta-vuit hores.
3. Els membres representants al Fòrum de Medi Ambient podran delegar la seva
representació sempre que ho hagin comunicat prèviament per escrit.
4. A petició del Fòrum de Medi Ambient, podran també assistir a les sessions
experts, persones de reconegut prestigi, col·lectius, entitats, institucions i
interessats o interessades convidades per la presidència, amb veu i sense vot.
5. A cada sessió plenària es comptarà amb la presència d’un representant de les
Àrees de l’Ajuntament que estiguin relacionades amb les qüestions incloses a
l’ordre del dia, i en concret, Urbanisme, Via Pública i Educació.
6. El Ple del Fòrum de Medi Ambient quedarà vàlidament constituït en sessió,
amb l’assistència mínima d’un terç dels seus membres.
7. En l’adopció del seus acords, el Ple del Fòrum buscarà el màxim consens dels
seus membres presents i reflectiran la major representativitat. En el cas
d’impossibilitat d’assolir la unanimitat, els acords es prendran per majoria
qualificada de tres quartes parts dels assistents i es tindrà en compte els vots
particulars dels membres discrepants.

Article 11. Grups de Treball
1. El nombre i la composició dels Grups de Treball seran establerts pel Fòrum en
funció de les línies de treball i prioritats d’actuació. Podran ser convidats a les
sessions de treball experts en els temes a tractar.
2. La convocatòria, l’ordre del dia i la coordinació dels Grups de Treball
correspondrà al coordinador/a del Fòrum de Medi Ambient.
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3. El règim de les sessions dels Grups de Treball, atesa la seva especificitat, serà
flexible i adequat a la urgència de cada tema.
4. Els Grups de Treball presentaran el resultat del seu estudi i informes al Ple del
Fòrum de Medi Ambient, on es presentarà la proposta per elevar-la a l’Àrea de
Medi Ambient o a l’Òrgan de Govern que correspongui. En el cas de que el
Grup de Treball consideri oportuna la presentació de las seves propostes a
l’Àrea de Medi Ambient, sol·licitarà la convocatòria d’una sessió extraordinària
del Fòrum. Les propostes seran incloses en la convocatòria de la sessió.

Article 12. Memòria
El Fòrum de Medi Ambient elaborarà una memòria anual que serà presentada al
Ple de l’Ajuntament per a la seva informació.

DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst per aquestes normes reguladores correspon al Ple del Fòrum
de Medi Ambient adoptar la decisió que consideri més adient d’acord amb els
criteris generals que inspiren les normes reguladores d’aquest Fòrum, així com les
normes reguladores de Participació Ciutadana, provades per l’Ajuntament Ple el
desembre de 1990.
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