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Preàmbul 
 
El Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB) es troba immers en una societat en 
què la informació i el coneixement científico-tècnic avancen a un ritme tal, que des dels 
òrgans de govern del mateix no sempre es disposa del temps i la predisposició 
necessaris per a entendre i fer front a algunes qüestions estratègiques i de visió a llarg 
termini, que planteja el món del medi ambient i la sostenibilitat. 
 
En aquest context, obtenir informació i consell en temes de rellevància per al 
desenvolupament de la sostenibilitat del país d’una manera clara, a la vegada neutral i 
en col·laboració amb els òrgans de govern del COAMB, ha esdevingut una necessitat 
actual del Col·legi.  
 
És per això que el COAMB va optar, d’acord amb el que preveu expressament l’article 
59.3 dels Estatuts del COAMB aprovats per l’Assemblea General Extraordinària 
celebrada el 27 de juny de 2009 i publicats en el DOGC número 5594 de 24 de març 
de 2010, per crear un òrgan mixt - el Consell Assessor del COAMB – que de 
conformitat amb el que preveu l’article 58.2 dels Estatuts estarà format per membres 
de l’actual Junta de Govern, membres de les juntes de govern anteriors, i de persones 
de reconegut prestigi en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat, i amb la capacitat 
d’assessorar a la Junta de Govern sobre qüestions d’estratègia institucional i política 
ambiental.  
 
La voluntat del COAMB és que el Consell Assessor sigui un òrgan plural, on hi tingui 
cabuda la diversitat i la multidisciplinarietat, que respecti la igualtat i comprengui 
persones de diferents territoris, d’àmbit català, estatal i/o internacional.  
 
El present Reglament desenvolupa i detalla els aspectes de composició, organització i 
funcionament d’aquest Consell desenvolupant el que preveuen els articles 57 a 59 dels 
Estatuts.   
 
 

Bloc 1. Disposicions Generals 
 
 
Article 1.1 Naturalesa 
 
1. El Consell Assessor és un òrgan consultiu del COAMB previst en l’article 33 
dels Estatuts del COAMB com un dels òrgans de govern del Col·legi, i regulat en els 
articles 57 a 59 dels Estatuts del Col·legi aprovats per l’Assemblea General 
Extraordinària celebrada el 27 de juny de 2009 i publicats en el DOGC número 5594 
de 24 de març de 2010. 
 
2. L’opinió del Consell és consultiva i en cap cas tindrà caràcter vinculant per la 
Junta de govern. 
 
3. La Junta de Govern podrà assumir íntegrament el contingut de l’informe, 
proposta i/o pronunciament que emeti el Consell Assessor, ja sigui una vegada s’hagi 
pronunciat el Consell Assessor, o anunciar que l’assumirà prèviament.  
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Article 1.2 Objecte 
 
El Consell Assessor del COAMB té per objecte assessorar a la Junta de Govern sobre 
aquelles qüestions que la Junta sotmeti a la seva consideració, i especialment 
qüestions d’estratègia institucional i política ambiental, des de l’òptica dels 
professionals medi ambient. 
 
 
Article 1.3 Funcions 
 
Per fer efectiu l’objecte del Consell Assessor, aquest dirigirà la seva activitat a la 
consecució de les finalitats previstes en els Estatuts i en les que s’estableixen en 
aquest Reglament: 
 

a) Deliberar i assessorar en aquelles matèries de caràcter estratègic o rellevant 
en relació a la professió que la Junta de Govern consideri convenient per tal de 
facilitar l’actuació i la seva presa de decisions. Eventualment, el Consell 
Assessor podrà assessorar a la Junta de Govern en matèries que consideri de 
suficient importància pel desenvolupament de les funcions col·legials.  

 
b) Proporcionar a la Junta de Govern els elements per tal que tingui una visió 

àmplia, estratègica i a llarg termini de la situació en l’àmbit del medi ambient i la 
sostenibilitat en funció de la seva experiència i coneixements, especialment 
sobre les oportunitats professionals per als ambientòlegs i els serveis que 
presta el COAMB. 

 
c) Proporcionar la informació i documentació oportuna sobre les qüestions que es 

tractin durant les sessions. 
 

d) A petició expressa de la Junta de Govern, el Consell emetrà puntualment 
informes, propostes i/o pronunciaments, o el format de document que consideri 
més adient d’acord amb la consulta realitzada. 

 
e) Esdevenir un interlocutor entre l’acció de la Junta de Govern del COAMB, el 

coneixement expert i les necessitats de la societat catalana, amb l’objectiu de 
contribuir a millorar el desenvolupament de la sostenibilitat del país i entre els 
ambientòlegs i altres professionals d’àmbits relacionats. 

 
 
 

Boc 2. Drets i deures dels membres 
 
 
Article 2.1 Capacitat per ésser membre del Consell 
 
1. Podran formar part del Consell Assessor totes aquelles persones de reconegut 
prestigi en la matèria vinculades a l’àmbit del coneixement del medi ambient i la 
sostenibilitat, provinents de diferents àmbits i especialitats diverses. 
 
2. Els membres del Consell Assessor en formaran part a títol personal. 
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Article 2.2 Drets dels membres 
 
Els membres del Consell Assessor tenen dret a: 
 

a) Participar amb veu i vot en les sessions. 

b) Sol·licitar al President/a la inclusió de nous punts de l’ordre del dia. 

c) Sol·licitar informació relacionada amb els punts de l’ordre del dia. 

d) Proposar la participació puntual a les sessions d’altres persones representant 
institucions, organitzacions i entitats, o a títol individual, amb veu però sense vot. 

e) Emetre vots particulars i motivar-los. 

f) Percebre dietes per a l’assistència a les reunions, d’acord amb el que estableixi 
la Junta de Govern anualment. 

 
 
Article 2.3 Deures dels membres del Consell  
 
1. Correspon als membres del Consell la participació activa, aportant les seves 
reflexions i recursos sobre els temes que es tractin. 
 
2. Els membres del Consell es comprometen a la seva assistència i a justificar la 
seva absència. 
 
3. Les persones que composen el Consell Assessor han de guardar sigil sobre la 
informació confidencial a la que puguin tenir accés per la seva condició de membres, 
així com sobre el contingut dels debats quan la matèria tractada tingui aquesta 
consideració. 
 
 
 

Boc 3. Òrgans del Consell 
 
 
Article 3.1 Composició del Consell 
 
1. D’acord amb el que estableix l’article 58.1 dels Estatuts del COAMB, el Consell 
Assessor estarà format per un mínim de set membres i un màxim de setze que seran 
nomenats per la Junta de Govern d’acord amb el procediment que s’estableix en el 
BLOC 5è d’aquest Reglament. 
 
2. Seran membres del Consell Assessor: 
 

a) un representant de la Junta de Govern actual, 

b) entre dos i cinc membres de les Juntes de Govern anteriors, i 

c) entre quatre i deu membres de reconegut prestigi títol a individual i 
professional. 
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3. El Consell Assessor comptarà amb un/a President/a i un/a Secretari/ària que 
seran designats per la Junta de Govern del COAMB. 
 
4. En la formació del Consell Assessor es vetllarà per garantir la proporcionalitat 
entre els membres de les Juntes de Govern anteriors i els membres de reconegut 
prestigi.  
 
5. En les reunions del Consell Assessor també hi podran assistir el/la President/a, 
el/la Vicepresident/a, i/o el/la Secretària del COAMB, tots ells amb veu, però sense vot. 
 
6. El Consell Assessor podrà convocar expressament per a un cas concret, a 
persones físiques i/o a representants d’institucions, organitzacions i entitats perquè 
puguin participar en les reunions del Consell, amb veu però sense vot.  
 
 
Article 3.2 President/a del Consell 
 
1. El President/a representa al Consell Assessor, convoca les sessions ordinàries 
i les extraordinàries, proposa l’ordre del dia, d’acord amb aquelles qüestions que la 
Junta de Govern sotmeti a la seva consideració, i especialment qüestions d’estratègia 
institucional i política ambiental, i presideix i modera el desenvolupament de les 
sessions. 
 
2. El President/a eleva les propostes del Consell a la Junta de Govern, mitjançant 
un document/informe que justifica l’acord adoptat. 
 
3. El President/a nomena el Vicepresident/a, que substitueix el President/a en cas 
d’absència, impediment o malaltia. 
 
 
Article 3.3 Secretari/ària del Consell 
 
El/La Secretari/a gestiona la convocatòria les reunions a instància de la presidència, i 
s’encarrega de l’elaboració de l’acta de les sessions. 
 
 
Article 3.4 Vigència, ratificació, substitució i ce ssament 
 
1. La vigència del Consell serà biennal, coincidint amb la renovació de la Junta de 
Govern tal i com estableix l’article 58.3 dels Estatuts. 
 
2. Per tal de garantir l’acompliment d’aquest termini de vigència biennal del 
Consell, la nova Junta de Govern que resulti del procés electoral, en un termini màxim 
de tres mesos des de la seva presa de possessió, haurà d’iniciar el procediment 
d’elecció establert en l’article 5.1 d’aquest Reglament, per a ratificar, substituir o cessar 
els membres que integren el Consell. 
 
3. La Junta de Govern podrà, en qualsevol moment, prèvia realització del 
procediment d’elecció establert en l’article 5.1 d’aquest Reglament, ratificar, substituir o 
cessar els membres que integren el Consell. 
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4. Els membres del Consell Assessor podran exercir el càrrec per un període 
màxim de sis anys consecutius des del moment del seu nomenament, i amb les 
corresponents ratificacions biennals.  
 
 
5. Els membres del Consell Assessor cessaran per qualsevol de les següents 
causes: 
 

a) Per finalitzar el termini pel qual foren nombrats. 

b) Per decisió de la Junta de Govern, previ a un procés de participació 

col·legial. 

c) Per renúncia. 

d) Per defunció. 

 

 
 

Boc 4. Funcionament del Consell 
 
 
 
Article 4.1 Convocatòria 
 
1. El Consell Assessor es reunirà de forma ordinària dues vegades l’any, a petició 
de la Junta de Govern. 
 
2. La Junta de Govern podrà convocar el Consell Assessor de forma 
extraordinària per a tractar aquelles qüestions que estimi pertinents d’acord amb el que 
preveuen els Estatuts del COAMB i aquest Reglament. 
 
3. De la mateixa manera, el Consell Assessor es podrà reunir de manera 
extraordinària, amb un màxim de 2 vegades l’any, a sol·licitud d’un o més dels seus 
membres i amb el recolzament d’una tercera part dels membres del Consell. 
 
4. L’ordre del dia ha de recollir la relació de punts a tractar així com l’aprovació de 
l’acta de la darrera sessió ordinària. 
 
5. Tant la convocatòria com la provisió d’informació necessària per a la preparació 
de la sessió es farà, sempre que sigui factible, amb l’ús de mitjans electrònics que 
facilitin l’accessibilitat i la immediatesa de les comunicacions. 
 
 
Article 4.2 Assistència 
 
1. El Consell Assessor quedarà vàlidament constituït amb la presència de la 
meitat dels seus membres. 
 



Reglament aprovat Assemblea 

Versió definitiva – 13 de maig de 2011 

 8

2. L’assistència dels membres del Consell Assessor a les reunions del Consell es 
podrà dur a terme mitjançant videoconferència o qualsevol altre mitjà de comunicació 
que permeti assegurar la identitat de la persona, la continuïtat de la comunicació, així 
com el seguiment i la intervenció en el debat. 
 
 
Article 4.3 Adopció d’acords 
 
1. L’esperit del Consell en l’adopció d’acords ha de ser el de cercar el consens, 
sempre que sigui possible. En tot cas, els membres del Consell poden expressar el 
sentit del seu vot particular, especialment en els casos de discrepància amb els acords 
adoptats, i motivar-los convenientment. 
 
2. Per a l’adopció d’acords serà necessari la presència de la meitat dels membres 
del Consell. Es podran adoptar acords per majoria simple dels membres presents. En 
cas d’empat, el President/a tindrà vot de qualitat. 
 
 
Article 4.4 Activitat 
 
1. La tasca del Consell Assessor serà el desenvolupament de sessions de debat 
entre les persones que en formen part, en les quals es tractaran les qüestions que 
permetin complir amb les funcions definides en les Disposicions generals (BLOC 1) 
d’aquest Reglament. 
 
2. Els informes, propostes i/o pronunciaments que formuli el Consell assessor són 
realitzats a proposta dels consellers competents en raó de la matèria i no tenen 
caràcter vinculant.  
 
3. En aquest sentit, el Consell Assessor podrà encarregar a un dels seus 
membres o al/la Secretari/ària, la tasca d’elaborar l’informe, proposta i/o 
pronunciament que hagin acordat els membres del Consell, als efectes de poder-lo 
debatre, adoptar un acord definitiu, i transmetre-ho a la Junta de Govern.  
 
4. Els col·legiats podran conèixer els continguts de les sessions del Consell 
Assessor a través dels mecanismes habituals de comunicació als col·legiats dels quals 
disposa el Col·legi. 
 
 
Article 4.5 Actes 
 
1. L’opinió del Consell i dels seus membres es comunicarà a la Junta de Govern 
mitjançant una acta de la reunió, que contindrà com a mínim les persones que hi han 
intervingut, les circumstàncies de lloc i temps, l’objecte de la consulta, els punts 
principals que s’han tractat i el pronunciament del Consell al respecte; o mitjançant un 
informe, proposta i/o pronunciament acordat pels membres del Consell d’acord amb el 
que s’exposa en l’article anterior. 
 
2. Les esmenes a l’acta es faran arribar per anticipat al/la Secretari/ària del 
Consell Assessor abans de la seva aprovació, que tindrà lloc a la sessió següent. 
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Boc 5. Procediment d’elecció dels membres 
 
 
Article 5.1 Procediment d’elecció 
 
1. La Junta de Govern proposarà una llista dels membres que podrien formar part 
del Consell Assessor, i s’obrirà posteriorment un procés de consulta entre els 
col·legiats amb l’objectiu que opinin sobre la llista proposada i/o hi proposin altres 
membres. 
 
2. S’informarà a través dels mecanismes habituals de comunicació dels quals 
disposa el Col·legi. 
 
3. En aquest sentit, amb la publicació dels membres proposats, s’obrirà un 
període d’informació pública col·legial perquè tots els col·legiats puguin formular 
opinions als diferents candidats. Concretament, els col·legiats tindran 15 dies naturals 
des del moment en què es faci públic per enviar les opinions al Col·legi a través dels 
mecanismes de comunicació habilitats. 
 
4. La Junta de govern considerarà les opinions rebudes i prendrà la seva decisió, 
nomenant els membres del Consell. En el document de Constitució de Consell 
Assessor la Junta de Govern haurà de motivar l’elecció realitzada. 
 
5. La Junta de Govern seguirà el mateix procés per a la ratificació, substitució o 
cessament dels membres que integren el Consell. 
 
 

Disposició Addicional Única 
 
 
Aquest Reglament es trametrà, si s’escau, a la Direcció General de Dret i d’Entitats 
Jurídiques del Departament de Justícia perquè d’acord amb el que disposa l’article 
73.c) de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals, es qualifiqui la seva legalitat, s’inscrigui en el Registre de 
Col·legis Professionals i es publiqui en el DOGC. 
 
Mentre no es dicti la Resolució d’adequació a la legalitat i d’inscripció en el Registre 
del Reglament, ni es publiqui en el DOGC, es podrà executar el seu contingut, si bé, el 
Consell Assessor que sigui nomenat en aquest període, desenvoluparà la seva tasca 
en funcions. 
 
La Junta de Govern queda expressament facultada per incorporar en aquest 
Reglament les observacions, consideracions i modificacions necessàries per raons de 
legalitat que facin les administracions competents per qualificar-ne la legalitat, sense 
que sigui necessari convocar novament l'Assemblea General Ordinària per a la seva 
aprovació. 
 
Per al cas en que no sigui preceptiva l’adequació a la legalitat d’aquest Reglament pel 
Departament de Justícia, aquest entrarà en vigor des de la seva publicació a la pàgina 
web del COAMB, una vegada hagi estat aprovat per l’Assemblea General del Col·legi. 
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Disposició Transitòria Única 
 
 
El primer Consell Assessor del COAMB que es constitueixi tindrà una vigència inferior 
a la biennal, sempre i quan aquesta constitució es produeixi havent transcorregut el 
termini de tres mesos des de la presa de possessió de la Junta de Govern fixat per 
l’article 3.4.2 d’aquest Reglament. 
 
En aquest sentit, el mandat d’aquest primer Consell Assessor tindrà vigència fins que 
es produeixi la presa de possessió de la Junta de Govern sorgida d’un nou procés 
electoral, que d’acord amb l’article 3.4.2 d’aquest Reglament, haurà d’iniciar el 
procediment per a ratificar, substituir o cessar els membres que integren el Consell.  
 
A partir d’aquell moment, la vigència del Consell ja serà biennal, coincidint amb la 
renovació de la Junta de Govern. 


