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NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA
DEL PARC NATURAL DE SANT LLORENÇ DEL MUNT I L'OBAC

ARTICLE 1er.- Es constitueix la Comissió Consultiva del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i l'Obac prevista al Text Normatiu del Pla Especial de Protecció aprovat
definitivament el dia 4 d'octubre de 1982; té com a finalitat integrar la participació de
tots els sectors implicats en la seva gestió.
ARTICLE 2on.- La Comissió Consultiva, en compliment del que disposa el text
normatiu del Pla Especial, realitzarà les següents funcions:
a) rebre informació de les activitats que es desenvolupen al Parc;
b) trametre suggeriments al Consell Coordinador sobre assumptes relatius a la Gestió
del mateix Parc;
c) expressar la seva opinió i criteris respecte als assumptes que li plantegi el Consell
Coordinador;
d) totes aquelles tasques relacionades amb les funcions assenyalades als apartats
anteriors.
ARTICLE 3er.- La Comissió Consultiva quedarà integrada pels membres següents:
• 1 representant de la Diputació de Barcelona.
• 3 representants dels municipis integrats al Consell coordinador.
• 1 representant del sector agrícola.
• 1 representant del sector turístic.
• 3 representants del sector forestal.
• 2 representants de les entitats de lleure.
• 1 representant de les entitats cíviques.
• 1 representant de les entitats científiques.
• 3 representants de les entitats conservacionistes.
• 1 representant de les entitats educatives.
El número màxim de membres serà de vint, i dependrà de la influència i abast que
tinguin les entitats i institucions representades.
ARTICLE 4rt.- La Comissió Consultiva està presidida pel Cap del Servei de Parcs
Naturals de la Diputació de Barcelona, especialment delegat pel Diputat President de
l'Àrea d'Agricultura i Medi Natural, i en serà Vice-president un vocal escollit per la resta

de membres de la Comissió. Actuarà de secretari el que ho sigui de l'òrgan gestor del
Parc.
ARTICLE 5è.- El nombre de vocals per sector serà elegit pel Consell Coordinador
procurant que la composició de la Comissió Consultiva integri de manera suficient els
diferents interessos existents dins del Parc.
ARTICLE 6è.- Per a la selecció dels representants dels sectors integrants de la
Comissió Consultiva s'elaborarà un cens amb les dades que facilitin les seves
federacions, els Ajuntaments del Consell Coordinador i la mateixa Diputació de
Barcelona.
ARTICLE 7è.- Els vocals que corresponguin a cada sector seran proposats per les
entitats censades en aquell i anomenats, quan a la seva constitució, per la Diputació
de Barcelona, prèvia consulta del Consell Coordinador.
La duració en el càrrec de vocal de la Comissió serà de dos anys.
No obstant, tots els vocals deixaran de tenir aquesta condicions quan deixin d'ésser
membres de les entitats i institucions públiques i privades representades.
ARTICLE 8è.- En cas d'absència del President, presidirà les reunions de la Comissió
Consultiva el Vice-president primer.
ARTICLE 9è.- A les reunions de la Comissió Consultiva hi podran participar les
persones que el mateix òrgan consideri convenient per tractar qualsevol assumpte.
ARTICLE 10è.- La Comissió Consultiva podrà celebrar les seves sessions a les
instal·lacions del Parc Natural a Barcelona, o a qualsevol dels municipis representats,
segons decisió del President.
ARTICLE 11è.- La Comissió Consultiva celebrarà sessió una vegada al semestre, com
a mínim, i quantes vegades sigui convocada pel President o set dels seus membres ho
sol·licitin al mateix. De cada reunió s'aixecarà la corresponent Acta.
ARTICLE 12è.- Per a la vàlida celebració d'una sessió caldrà l'assistència del terç dels
membres que formen la Comissió Consultiva.
Oberta la sessió, el secretari llegirà la minuta de l'acta de la sessió anterior, procedintse, si s'escau, a la seva aprovació. Posteriorment es tractaran els temes que integrin
l'ordre del dia. Finalitzada la reunió, el President aixecarà la sessió.
ARTICLE 13è.- Quan la Comissió Consultiva hagi de prendre acords, s'adoptaran per
majoria.
ARTICLE 14è.- Amb caràcter supletori de les presents normes s'aplicarà el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals i disposicions
concordants.

Còpia de l’Acta de la Reunió de 20 de novembre de 2008 del
Consell Coordinador

4. Donar compte del procés de renovació dels membres de la Comissió
Consultiva.

..............
El Sr. Josep Mayoral pregunta si els municipis que representen al Consell Coordinador
seran els mateixos, és a dir, Mura, Terrassa i Castellar del Vallès.
Ningú manifesta cap altre opció de canvi.
El Sr. Josep Mayoral seguidament pregunta si s’aprova actuar amb els criteris tècnics
exposats, és a dir que a més dels membres de la Comissió Consultiva, es convidarà a
assistir a les reunions a tots els membres del cens d’entitats del parc, tant les sortints
del recent procés de participació, com de les que en el futur es proposin formar part, i
explicita que s’aprova la proposta ja que tothom es mostra d’acord.
Així s’aprova la següent composició per grups d’entitats:
9
9
9
9
9
9
9
9

Sector agrícola..................:
Sector turístic....................:
Sector forestal...................:
Entitats de lleure...............:
Entitats cíviques................:
Entitats científiques...........:
Entitats conservacionistes.:
Entitats educatives............:
Total

1 representant
2 representants
2 representants
4 representants
2 representants
1 representant
3 representants
1 representant
16 representants

També s’aproven, com a membres de la Comissió Consultiva els següents municipis
integrats al Consell Coordinador:
9 Mura.........................: 1 representant
9 Castellar del Vallès..: 1 representant
9 Terrassa...................: 1 representant
Total
3 representants
Es recorda que també en forma part un representant de la Diputació de Barcelona.

