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DIPUTACIÓ DE GIRONA
Medi Ambient

Anunci d’aprovació definitiva del reglament de constitució del nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques
gironines
No havent-se presentat al·legacions al reglament de constitució del nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de
les comarques gironines, aprovades inicialment pel Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 16 d’abril de 2019 sotmeses
a informació pública durant 30 dies, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i publicat al Butlletí Oficial de la Província de
Girona núm. 3389 del dia 7 de maig de 2019, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7870 de 8 de maig de 2019, al
Diari de Girona del dia 1 de maig de 2019 i al Punt avui el dia 2 de maig de 2019 de conformitat amb el que disposa l’article 63
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, l’acord adoptat
queda elevat a definitiu i es publica a continuació el text íntegre del reglament.
“REGLAMENT DEL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI AMBIENT DE LES COMARQUES GIRONINES
PREÀMBUL
El CILMA es va crear el 1999 com una associació de municipis, amb l’objectiu principal de ser un instrument de cooperació i
d’intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis i les comarques gironines, emprendre iniciatives en un marc
d’eficiència i qualitat, implicar-se en la mobilització de recursos i assumir un paper actiu en la gestió de programes europeus.
En els darrers anys, i degut al context econòmic global, s’ha anat produint un procés de racionalització i redimensionament
dels ens locals i de tots els organismes que formen part, directament o indirecta, del seu sector públic. A partir de les lleis
de sostenibilitat financera de 2012 i de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local de 2013, el CILMA va quedar
adscrit al sector públic de la Diputació de Girona, ens que n’aporta gran part del pressupost i que ha assumit així el control
financer i la supervisió última de la seva activitat.
Més recentment, en ocasió dels informes de control financer que elabora la Diputació de Girona, s’han efectuat recomanacions
en el sentit de transformar la figura jurídica del CILMA, atesa la inconveniència de la forma d’associació de municipis per a
la prestació de serveis destinats als ens locals.
Tot això porta a la necessitat d’afrontar la situació, i a considerar que la funció que fa el CILMA pot ser realitzada amb igual
eficiència i garanties amb una altra configuració. Es considera, atesa l’estreta vinculació del CILMA amb la Diputació de
Girona, que li aporta més del 80% del seu pressupost i hi manté un alt grau de col·laboració, que els objectius principals del
CILMA es poden complir a través de l’actuació dels serveis de Medi Ambient de la Diputació, obrint no obstant a ajuntaments
i consells comarcals de la demarcació la possibilitat de seguir contribuint a l’establiment de les línies d’actuació en aquest
àmbit, a través de la creació d’un òrgan consultiu i assessor a través del qual es puguin formular propostes i iniciatives i es
puguin impulsar les polítiques públiques que s’hagin de dur a terme en l’àmbit de la sostenibilitat. Això requereix, per tant,
l’aprovació d’un reglament de constitució i funcionament del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de Comarques
Gironines com a òrgan de participació de la Diputació de Girona sense personalitat jurídica pròpia, que faci les funcions que
ha fet el CILMA fins a la seva dissolució.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Naturalesa i finalitat

El CILMA s’adscriu orgànicament al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona.
Article 2. Objectius
Els objectius del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines són:
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Es constitueix el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines (CILMA), com a òrgan sense
personalitat jurídica per a facilitar i potenciar la consulta i la participació dels ens locals de la demarcació de Girona en les
polítiques de sostenibilitat de la Diputació de Girona, amb les funcions, composició i funcionament previstos en aquest
Reglament.
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a) Constituir un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament sostenible dels municipis de les comarques
gironines, així com també per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de la UNESCO.
b) Fomentar la integració dels aspectes ambientals a les polítiques de desenvolupament territorial, social i econòmic dels
municipis.
c) D
 ifondre de forma àmplia informació actualitzada de casos concrets i exercicis de bones pràctiques de desenvolupament
de la sostenibilitat.
d) Oferir als responsables polítics i tècnics de les administracions locals, models, mètodes i tècniques de bones pràctiques de
desenvolupament sostenible.
e) Promoure i potenciar accions conjuntes amb altres xarxes que treballen en el camp de la sostenibilitat.
f) Promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el compromís amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible.
g) Promoure la transferència de coneixement i el diàleg entre els ens locals, el món acadèmic i la societat civil en l’àmbit del
desenvolupament sostenible.
Article 3. Membres
3.1. Formen part del CILMA el diputat o diputada responsable de l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Girona, i dos
diputats/des lliurement designats per la presidència de la Diputació.
3.2. Poden ser membres del CILMA tots els municipis, entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals de la
demarcació de Girona que lliure i voluntàriament vulguin adherir-s’hi.
3.3. No podran adquirir la condició de membres els organismes autònoms, les societats mercantils, els consorcis i altres
formes de gestió dels ens locals i els altres ens dependents o vinculats.
3.4. Cada membre podrà designar un representant i un substitut per a que assisteixin a les reunions del Consell.
3.5. La representació en el si del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de comarques gironines no és nominal, sinó
per institució.
Article 4. Admissió de membres del Consell
Per entrar a formar part del Consell, tot aspirant, per acord del Ple, adoptat per majoria absoluta, haurà de cursar la
corresponent petició i obtenir de la Diputació de Girona el pertinent acord d’admissió, la qual resoldrà havent escoltat el
plenari del Consell.
Article 5. Exclusió de membres del Consell
La condició de membre del Consell es perdrà per decisió del mateix membre, presa per acord del Ple respectiu, cosa que haurà
de comunicar al Consell.
CAPÍTOL II.- ÒRGANS I FUNCIONS
Article 6. Òrgans del CILMA
6.1. Els òrgans del CILMA són:
El Plenari
La Comissió Permanent
La Presidència i la Vicepresidència
6.2. També formen part de l’organització del CILMA els grups de treball que es constitueixin.
Article 7 El Plenari
7.1. El Plenari del CILMA és el màxim òrgan de participació i decisió.
7.2. El Plenari està constituït pels representants de la Diputació de Girona i de tots els ens locals que són membres del Consell .
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7.3. El Cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona assisteix a les reunions del Plenari, amb veu però sense vot.
7.4. El mandat dels membres del Plenari coincideix amb el mandat que exerceixen com a membres electes de les seves
respectives corporacions. Quan cessin en el càrrec municipal o comarcal cessaran com a membres del plenari de manera
automàtica, si bé podran ser reelegits.
Article 8. Funcions del Plenari
Les funcions del plenari són les següents:
Definir les línies generals d’actuació del CILMA, dins dels objectius que preveu aquest Reglament
- Establir les normes internes de funcionament del CILMA.
- Fer proposta de designació de president o presidenta del CILMA a la Diputació de Girona.
- Conèixer les sol·licituds presentades per ésser membre, així com les baixes de membres.
- Designar i separar els membres de la Comissió Permanent representants de les comarques i dels municipis associats, de
conformitat amb l’art. 9.
- Conèixer la creació de grups de treball constituïts per tractar temes específics.
- Valorar i debatre la gestió de la Comissió Permanent, i, si escau, aprovar-la.
- Establir el programa d’actuació anual, i fer les propostes corresponents a la Diputació de Girona per a la seva execució.
- Aprovar la memòria d’activitats elaborada per la Comissió Permanent.
- Proposar al Ple de la Diputació de Girona la modificació del present Reglament, d’acord amb el procediment establert.
- Proposar a la Diputació de Girona la dissolució del Consell.
Article 9 La Comissió Permanent
9.1. La Comissió Permanent és l’òrgan de gestió del CILMA
9.2. La Comissió Permanent és presidida pel president o la presidenta del CILMA, i per un màxim de 9 vocals, elegits pel
Plenari del Consell d’entre els seus membres, d’acord amb les regles següents:
a) Tres representants de la Diputació de Girona.
b) Tres en representació dels consells comarcals.
c) Un en representació dels ajuntaments amb una població de menys de 500 habitants.
d) Un en representació dels ajuntaments amb una població d’entre 500 i 10.000 habitants.
e) Un en representació dels ajuntaments amb una població de més de 10.000 habitants.
9.3. Els membres de la Comissió Permanent els escull cada part per majoria simple entre els seus membres. En cas d’empat,
es fa una nova votació entre els més votats.
9.4. El Cap del Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona assisteix a les reunions de la Comissió Permanent, amb veu
però sense vot.
9.5. Els membres de la Comissió Permanent, designats pel Plenari a proposta de cada part, exerciran llur càrrec des del
moment de la seva elecció i fins a l’acabament del mandat com a membres electes de la seva Corporació, sense perjudici que
puguin ser reelegits.
9.6. El cessament dels càrrecs, abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat, pot esdevenir-se per:
a) Acord del Plenari a proposta, en qualsevol moment, de la majoria absoluta dels ens del grup al qual representa.
b) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual s’exposin els motius.
c) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
d) Baixa com a membre del Consell.
e) Pèrdua de la condició de membre elegit de l’entitat associada.
9.7. Les vacants que es produeixin en la Comissió Permanent, s’han de cobrir en la primera reunió del Plenari. Mentrestant, la
Comissió Permanent podrà nomenar un altre membre del Consell per ocupar provisionalment el càrrec vacant.
9.8. Podran assistir a les reunions de la Comissió Permanent, quan es consideri convenient segons els temes a tractar, persones
expertes, funcionaris, tècnics, representants d’entitats o associacions, o altres, amb veu i sense vot.
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Article 10. Facultats de la Comissió Permanent
La Comissió Permanent té les facultats següents:
- Executar els acords del Plenari, d’acord amb les seves normes i instruccions.
- Preparar els assumptes de l’ordre del dia del Plenari.
- Proposar a la Presidència la convocatòria de les reunions del Plenari i vetllar pel compliment dels acords que s’hi adoptin.
- Presentar al plenari la memòria d’activitats anual i els informes de gestió.
- Proposar al plenari el programa d’actuació anual.
- Crear els grups de treball que es cregui convenients per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins del Consell.
- Nomenar els vocals de la Comissió Permanent que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
- Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagi previst el present reglament i donar-ne compte en la primera reunió
del Plenari.
- Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda específicament a algun altre òrgan del Consell o que li hagi estat delegada
expressament.
Article 11. La Presidència
El president o la presidenta és nomenat/da per resolució del president de la Diputació de Girona d’entre els membres del
CILMA, a proposta del Plenari del Consell.
Article 12. Funcions de la Presidència
Són pròpies del president o de la presidenta les funcions següents:
a) Exercir la màxima representació del CILMA
b) Convocar i presidir les sessions del Plenari i de la Comissió Permanent
c) Ordenar l’execució dels acords del Plenari i de la Comissió Permanent
d) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat
e) Totes aquelles funcions que li siguin expressament delegades pel Plenari o la Comissió Permanent
Article 13. La Vicepresidència
13.1. Les persones titulars de les vicepresidències, primera i segona, els proposarà, de forma successiva, la Comissió Permanent
d’entre els seus membres i els nomenarà el President de la Diputació de Girona.
13.2. Els Vicepresidents o Vicepresidentes substituiran el/la President/a en cas de vacant, absència o malaltia. També exerciran
les funcions que els delegui la Presidència.
Article 14. Els grups de treball
Es podran crear grups de treball per a temes específics, en funció de les línies d’actuació i/o les prioritats que estableixi el
CILMA. Els grups de treball estaran formats per membres del CILMA i, si així ho aprova la Comissió Permanent, per persones
proposades per aquesta com a especialistes en els diferents temes.
Article 15. Suport del Servei de Medi Ambient
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona dóna suport tècnic i material al CILMA amb els seus propis mitjans,
exercirà les tasques necessàries per a la implementació dels acords i informarà la Comissió Permanent i el Plenari quan se li
sol·liciti.
CAPÍTOL III.- RÈGIM DE SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 16. Sessions del Plenari
16.1. El Plenari es reunirà dues vegades l’any en sessió ordinària i, en sessió extraordinària sempre que la Presidència ho
consideri necessari, a iniciativa pròpia o a sol·licitud de la Comissió Permanent, o ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.
16.2. La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelació de quinze dies, anirà acompanyada de l’ordre
del dia i, si escau, de la documentació pertinent. Per a la sessió extraordinària l’antelació mínima serà de quaranta-vuit hores.
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Article 17. Sessions de la Comissió Permanent
17.1. La Comissió Permanent s’haurà de reunir tres vegades l’any, com a mínim. Amb caràcter extraordinari, quan ho disposi
la presidència, per iniciativa pròpia o de tres dels seus membres.
17.2 La convocatòria s’haurà de fer amb vuit dies d’antelació, exceptuant els casos d’urgència que a judici de la presidència
siguin justificats.
Article 18. Constitució
18.1. El Plenari queda vàlidament constituït amb l’assistència, com a mínim, d’un terç dels seus membres, en primera
convocatòria, i en segona convocatòria, vint minuts més tard, amb l’assistència de deu membres com a mínim.
18.2 Els representants al Plenari podran delegar l’assistència i el vot, per escrit i per a cada sessió; la delegació es podrà fer en
un altre membre del Plenari o en una tercera persona; cap membre no podrà rebre més de cinc delegacions.
18.3. La Comissió Permanent quedarà vàlidament constituïda amb l’assistència d’un terç dels seus membres.
18.4. Per a la vàlida constitució tant del Plenari com de la Comissió Permanent caldrà sempre l’assistència dels titulars de la
presidència i la secretaria, o de qui, en cada cas, els substitueixi.
Article 19. Adopció d’acords
Els acords, tant al Plenari com a la Comissió Permanent, s’adoptaran per majoria dels assistents. S’haurà de fer el possible per
a què la presa de decisions es realitzi per consens.
Article 20. La funció de secretaria i les actes
20.1. El CILMA tindrà una Secretaria, el titular de la qual el nomenarà el president de la Diputació de Girona d’entre funcionaris
que tinguin aquesta funció en la Diputació de Girona o ens dependents.
20.2. El secretari o secretària assistirà, amb veu i sense vot, a les reunions del Plenari i la Comissió Permanent i n’aixecarà acta.
Vetllarà per la legalitat de les actuacions, estendrà els certificats corresponents, i garantirà que es respectin els procediments i
regles de constitució i adopció d’acords.
20.3. Les actes del Plenari, redactades pel secretari o secretària, hauran de ser aprovades, dins el termini de quinze dies,
pel President i per dos interventors designats a l’efecte pel propi plenari, i seguidament serà comunicada a tots els ens
locals membres del CILMA. Les actes de la Comissió Permanent seran sotmeses per a la seva aprovació a l’inici de la sessió
següent.
Article 21. Indemnitzacions
L’assistència a les sessions del Plenari del CILMA, de la Comissió Permanent o dels grups de treball no genera cap dret
econòmic per a cap dels seus membres a percebre en cap concepte indemnitzacions per assistència o dietes.
Article 22. Règim supletori
El règim de sessions i d’adopció d’acords, en tot el que no estigui previst en aquest Reglament, serà el propi dels òrgans
col·legiats dels ens locals.
CAPÍTOL IV.- MODIFICACIÓ I DISSOLUCIÓ
Article 23. Modificació i dissolució
El Plenari del CILMA, a iniciativa pròpia o a proposta de la Comissió Permanent, pot proposar al Ple de la Diputació de
Girona la modificació total o parcial del present reglament, i també la dissolució del Consell.
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Disposició addicional
Tots els ens locals associats a l’Associació de municipis “Consell d’iniciatives locals per al medi ambient de les comarques
de Girona” en data 31 de desembre de 2019 quedaran incorporats automàticament com a membres del CILMA que regula el
present Reglament, a no ser que manifestin expressament el contrari mitjançant acord del respectiu ple corporatiu. Per a les
altes i baixes subsegüents s’estarà al que preveuen els articles 4 i 5 del present Reglament.
Disposició final primera
En tot allò que no estigui expressament previst en aquest Reglament, serà d’aplicació amb caràcter supletori la normativa
reguladora de la Diputació de Girona.
Disposició final segona
Aquest Reglament entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2020 i tindrà vigència indefinida.”
El reglament serà vigent a partir de l’1 de gener de 2020, dia posterior a la dissolució de l’associació d’ens locals CILMA, i
tindrà vigència indefinida.”
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, s’haurà d’interposar recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del
dia hàbil següent al de la seva publicació
Girona, 26 de juliol de 2019
Miquel Noguer i Planas
President

Administració Local Diputació

Medi Ambient / 014
2019_3593
MM/MTE
ANUNCI

Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines.
Que el Ple de la Dip
-DCITS; Dictamen CI Territori i Sostenibilitat; Medi Ambient
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ser publicat al BOP de Girona

tual del reglament per donar cabuda als representants dels diferents

Territori i Sostenibilitat, per unanimitat ACORDA:
PRIMER.-

Per:
3.1. Formen part del CILMA el diputat o diputada responsable de Medi Ambient de la

SEGON.-

definitivament.
TERCER.-

Miquel Noguer Planas
President
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