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Al Ple ordinari de 17-10-2005 
 

PROPOSTA DE CREACIÓ COM A ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL 
DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ DE L’AGENDA 21 
LOCAL 
 
L’Ajuntament va iniciar l’any 2001 l’elaboració del Pla Director de 
Desenvolupament Sostenible per a identificar les directrius de la política 
ambiental local i definir les accions prioritàries encaminades a orientar el 
desenvolupament sostenible del municipi. 
 
Els treballs d’elaboració de la diagnosi ambiental, que varen culminar amb el 
confegiment del Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local plasmat en el document 
consensuat al Fòrum Sant Cugat Sostenible del 8 de maig de 2004, un cop 
sotmès a una posterior revisió política i tècnica, va donar com a resultat el 
document definitiu aprovat pel Ple Municipal en sessió de 18 de juliol de 2005. 
Aquest document s’estructura en 6 línies estratègiques, 29 programes 
d’actuació i 126 accions de sostenibilitat. Durant aquest procés, ha funcionat 
com a grup de treball un Consell Assessor presidit per l’Alcaldia i del qual en 
formen part, com a membres representants, tècnics municipals de l’Àmbit de 
Medi ambient i ensems tècnics externs i representants d’associacions veïnals i 
entitats vilatanes. 
 
Una vegada que ha estat aprovat pel Ple Municipal el Pla d’Acció de l’Agenda 
21 i que cal la seva implementació duent a terme els corresponents programes 
d’actuació i accions de sostenibilitat, es considera procedent de crear una 
comissió específica de seguiment  amb la naturalesa d’òrgan sectorial de 
participació ciutadana. 
 
En el sentit esmentat l’art. 62 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableix que per acord del Ple municipal, es poden crear òrgans de 
participació sectorial en relació amb els àmbits d’actuació pública municipal que 
per llur naturalesa ho permetin, amb la finalitat d’integrar la participació dels 
ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals, tot assenyalant-
se així mateix que la presidència podrà correspondre a l’Alcaldia o regidor en 
qui es delegui i pel que fa a les funcions d’aquests òrgans de participació, l’art. 
63 de la pròpia Llei, li atribueix la formulació de propostes així com l’emissió 
d’informes i altres funcions de naturalesa anàloga que determini l’acord de 
creació i disposa que en tot cas hauran d’exercir les seves funcions d’acord 
amb els programes i les directrius establertes pel Ple. 
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En base a tot l’anterior es sotmet al Ple Municipal l’aprovació de la següent: 
 
 

PROPOSTA D’ACORDS 
 

1r.- CREAR a l’empara de l’art. 62.1) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
amb la naturalesa d’òrgan de participació sectorial ciutadana, la Comissió de 
Seguiment del Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local, amb la següent composició 
i funcions: 
 
- Composició: 
 
• Presidència: Alcalde (o delegació al Tinent d'Alcalde de Medi Ambient i Afers 

Interdepartamentals) 

• Vice-presidència: Tinent d'Alcalde de Medi Ambient i Afers 
Interdepartamentals 

• Secretaria: Director de l'Àmbit de Medi Ambient (o persona en qui delegui) 

• Vocals: 
- Un/a representant de cadascun dels 5 grups polítics amb representació 

municipal 
- Un/a representant de l'EMD de Valldoreix 
- Un/a representant de la Federació d'Associacions de Veïns 
- Un/a representant del món del comerç (Federació de Comerç) 
- Un/a representant del Club Muntanyenc 
- Un/a representant del món empresarial 
- Un/a representant de la Fundació Sant Cugat 
- Un/a representant de la Universitat de la Pau 
- Un/a representant de l'Ateneu Santcugatenc 
- Un/a representant del món de l'educació (un professor o director d'un CEIP) 
- Un/a representant de la Coordinadora d'AMPAs (Associació de Mares i 

Pares d'Alumnes) de Sant Cugat  
 

- Funcions: 
 
a) Controlar amb la periodicitat i metodologia que estableixi la pròpia Comissió 

el desenvolupament de les actuacions de l’Agenda 21.  
 
b) Emetre informes i formular propostes i suggeriments en relació amb les 

actuacions del Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local. 
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c) Establir inicialment i modificar, en el seu cas, el règim de sessions de la 
Comissió. 

 
d) Modificar la seva composició en els termes que la pròpia comissió consideri 

oportuns per raons d’eficàcia, funcionalitat i garantia de major participació. 
 

e) Qualsevol altra tasca connexa i/o complementària que resulti necessària per 
al desplegament de les anteriors funcions. 

 
2n.- TRASLLADAR el present acord a l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, als diversos àmbits de gestió municipals així com associacions i 
entitats vilatanes que integren com a membres de la Comissió de Seguiment, 
per tal que comuniquin a l’Ajuntament els corresponents representants, com a 
tràmit previ a la sessió constitutiva. 
 
Sant Cugat del Vallès, 10 d’octubre de 2005. 
 
EL TINENT D’ALCALDE DE MEDI AMBIENT I AFERS 
INTERDEPARTAMENTALS 
 
 
 
 
Eduard Pomar i Pérez 


