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REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL D’URBANISME I EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 
 
 
  
PREÀMBUL 
 
El govern del Districte de Sants-Montjuïc conscient de la participació de tots els 
ciutadans i les ciutadanes és la base per construir societats plenament democràtiques, 
lliures i solidàries vol dotar dels instruments necessaris perquè es puguin debatre, 
analitzar, proposar i desenvolupar conjuntament accions concretes que ajudin a 
millorar la qualitat de vida dels ciutadans/es del Districte en tot allò que tingui a veure 
amb l’àmbit de l’Emergència Climàtica. 

 
El Consell d’Urbanisme i Emergència Climàtica del Districte té la voluntat de facilitar el 
desenvolupament de les competències sobre l’Emergència Climàtica que té atribuïdes 
el propi Districte i afavorir la comunicació i la col·laboració amb (si es el cas) les 
entitats i els ciutadans per promoure millores i projectes en comú. 
 
 
 
TÍTOL I. NATURALESA I OBJECTE 
 

CAPÍTOL 1. FINALITATS 
 
 

Article 1 Naturalesa 
 
El Consell Sectorial d’Urbanisme i Emergència Climàtica del Districte Sants-Montjuïc, 
és un òrgan consultiu i de participació ciutadana com instrument de seguiment temàtic 
entre l’acció de govern del Districte i la ciutadania en l'àmbit de l’Emergència Climàtica 
i l’Urbanisme, creat a l’empara de l’article 48 de les Normes Reguladores del 
Funcionament dels Districtes. 
 
 
Article 2 Funcions 
 
El Consell Sectorial d’Urbanisme i Emergència Climàtica del Districte Sants-Montjuïc té 
com a missió: 
 

• Garantir la coordinació i col·laboració de la organització amb el Districte pel que fa 
a la participació ciutadana en la millora dels serveis, recursos i programes 
d’Emergència Climàtica i Urbanisme i ésser un espai facilitador de comunicació 
entre els ciutadans, les entitats i els serveis d’Emergència Climàtica i Urbanisme 
del Districte. 

• Promoure la participació dels ciutadans i ciutadanes de Sants-Montjuïc en l’àmbit 
de l’ Emergència Climàtica.  

• Donar suport a les entitats, associacions i grups que formin part del Consell en la 
realització de les seves activitats. 
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• Promoure i realitzar activitats, projectes i recerques que siguin d’interès pels 
ciutadans i ciutadanes Sants-Montjuïc que sobrepassin els objectius i/o la capacitat 
d’acció de les entitats, associacions i grups que formin part del Consell. 

• Emetre informes, a iniciativa pròpia o a petició municipal, en el seu àmbit 
d’actuació i presentar un cop l’any un informe-balanç de la seva actuació. 

• Facilitar el desenvolupament de les competències d’Emergència Climàtica i 
Urbanisme que té atribuïdes el propi Districte. 

 
 
Article 3 Facultats 
 
Són competències del Consell Sectorial d’Urbanisme i Emergència Climàtica del 
Districte Sants-Montjuïc: 

• Estudiar i emetre propostes en temes relacionats amb l’Emergència Climàtica de la 
població del Districte. 

• Potenciar la coordinació dels serveis de d’Emergència Climàtica del Districte amb 
les entitats i associacions del Districte. 

• Conèixer els indicadors d’Emergència Climàtica. 

• Promoure la informació, el debat i la difusió en temes de d’Emergència Climàtica i 
Urbanisme per una millor qualitat dels ciutadans i ciutadanes del Districte. 

• Participar i/o organitzar activitats que augmentin la sensibilització en 
problemàtiques relacionades amb l’Emergència Climàtica i proposar activitats que 
generin canvis d’hàbits més respectuosos amb el medi ambient i saludables. 

•  Totes les activitats que es promoguin des del Consell Sectorial d’Urbanisme i 
Emergència Climàtica es faran en representació seva. 

 
 
 
CAPITOL 2. ELS MEMBRES DEL CONSELL 
 
 

Article 4 – Composició 
 
El Consell Sectorial d’Urbanisme i Emergència Climàtica Sants-Montjuïc està integrat 
per: 
 

• El/La Regidor/a del Districte que actuarà com a president/a o conseller/a en qui 
delegui. 

• El/la Vice-president/a del Consell, escollit/da d’entre els/les representants de les 
Associacions que s’integrin al Consell d’Urbanisme i Emergència Climàtica del 
Districte. 

• El/la Conseller/a responsable de l’àrea temàtica d’Emergència Climàtica en el 
Districte 

• El/la referent d’Emergència Climàtica de la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori que actuarà com a Secretari o Secretària del Consell. 

• Un/a Conseller/a en representació de cada grup municipal present en el Consell 
Municipal de Districte. 

• Un/a representant designat/da per cada associació, entitat i grup que formi part del 
Consell sectorial del Districte. 

• Un/a representant de cada entitat o associació del Districte Sants-Montjuïc 
vinculat/da amb la temàtica d’Emergència Climàtica. 
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• Fins a un terç del total de membres del Consell, seran representants de la 
ciutadania a títol individual i/o persones de reconeguda vàlua vinculades a l'àmbit 
de l’Emergència Climàtica. 

 
 
Article 5 – Drets i Deures dels membres del Consell 
 
Els membres del Consell tenen com a drets :  

 

• a ser convocats a les sessions del Consell i a les grups de treball i tenen el deure 
d’assistir-hi. 

• a obtenir informació dels assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions del 
Consell i dels grups de treball i tenen el deure de donar a aquesta informació el 
tractament que correspon a l’exercici de la seva condició de membre del Consell. 

• a ser escoltats en les sessions del Consell i de les  de treball. 
 
Com a membres del Consell tenen els deures de : 
 

• fer el seguiment del funcionament dels serveis i equipaments del Districte en l’àrea 
temàtica del Consell 

• els deures inherents a la condició de membres dels òrgans col·legiats municipals 
(assistència, votació,....) 

 
TITOL II. RÈGIM DE FUNCIONAMENT 
 

CAPÍTOL I. CONVOCATORIA I DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS 
 
 
Article 6 – Convocatòria 
 

• El Consell d’Urbanisme i Emergència Climàtica del Districte de Sants-Montjuïc es 
reunirà com a mínim un cop a l’any. Podrà celebrar sessions extraordinàries a 
proposta de la presidència o a sol·licitud d’un terç del nombre legal de membres 
del propi Consell. 

• La convocatòria per a les sessions ordinàries es farà amb una antelació mínima de 
set dies. Les sessions extraordinàries es convocaran amb una antelació mínima de 
dos dies. 

• En la convocatòria de les sessions figurarà la data i el lloc de celebració, l’hora 
d’inici i l’ordre del dia. 

 
 
Article 7 – Desenvolupament de les sessions 
 
Les sessions ordinàries s’estructuren orientativament d’acord amb els apartats 
següents: 

• Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

• Part informativa. 

• Temes d'interès general. 

• Informació a càrrec dels Grups de Treball. 

• Torn d’intervencions dels membres del Consell. 

• Aprovació, si s’escau, d’acords i propostes. 

• Torn de preguntes. 
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En l’ús de la paraula els membres del Consell vetllaran perquè puguin intervenir tots 
els presents en la sessió. 
 
 
CAPÍTOL II. GRUPS DE TREBALL I SECRETARI/A 
 
 
Article 8 – Grups de treball   
 
Quan sigui necessari, per atendre qüestions específiques i amb caràcter permanent o 
temporal, segons escaigui, es podran constituir grups de treball territorials o 
temàtiques, a iniciativa del/la president/a del Consell o per iniciativa dels seus 
membres. 

 
La creació de les grups de treball figurarà com a punt de l’ordre del dia i es produirà 
per acord, en el qual es fixarà la seva composició i es delimitarà la seva competència. 
 
L’adscripció dels membres del Consell a les teules  serà voluntària. 
 
Article 9 Secretari/a 
 
El Consell d’Urbanisme i Emergència Climàtica de Sants-Montjuïc disposarà d’un/a 
secretari/a que serà el/la tècnic/a responsable en matèria d’Emergència Climàtica del 
Districte. 
 
El/la secretari/a s’encarregarà de donar el suport administratiu i tècnic necessari per al 
desenvolupament del Consell. 
 
 
TITOL III. RÈGIM SUBSIDIARI 
 
 
Article 10. Règim subsidiari 
 
Em tot allò no previst del present reglament serà d’aplicació supletòria el Reglament 
intern d’organització i funcionament del Districte Sants-Montjuïc. 
 
 
 
 
 


