
Estatuts del Consell intermunicipal de consulta de la “Xarxa 
mediambiental de l’àrea urbana de Figueres”
Article 1. La “Xarxa mediambiental de l’àrea urbana de Figueres” (en endavant, 
Xarxa) es constitueix com a consell intermunicipal de consulta.

Article 2. La Xarxa abasta els municipis definits en l’àmbit del Pla Director de 
l’Àrea Urbana de Figueres redactat pel Departament de Política Territorial de la 
Generalitat de Catalunya que són el següents: Avinyonet de Puigventós, Borrassà, 
Cabanes, el Far d’Empordà, Figueres, Llers, Navata, Ordis, Peralada, Pont de 
Molins, Santa Llogaia d’Àlguema, Vilabertran, Vilafant, Vilamalla, Vilanant i 
Vila-sacra.

A rticle 3. L’existència de la Xarxa comporta per part de tots els municipis el 
reconeixement de la necessitat de treballar junts en temes mediambientals per a 
la qual cosa es desenvoluparan projectes conjunts amb el compromís de portar-los 
a terme d’una manera consensuada i coordinada.

Article 4. Els objectius de la Xarxa són:
a) L’estudi dels problemes mediambientals en l’àmbit territorial de la xarxa.
b) La recerca de solucions globals als problemes mediambientals.
c) La implementació de solucions globals.

Article 5. Els àmbits de treball de la Xarxa són els són els següents:
a) Qualitat mediambiental.
b) Mobilitat sostenible.
c) Consum responsable d’aigua.
d) Protecció dels ecosistemes.
e) Protecció de la biodiversitat.

Article 6. Els òrgans de govern de la Xarxa són el Ple i el President/a.

Article 7.El Ple estarà constituït per un regidor/a de cada un dels municipis 
que integren la Xarxa nomenat pel Ple dels Ajuntaments i per un conseller/a del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà nomenat pel Ple.

Article 8. El president serà elegit pel Ple amb el quòrum favorable de la 
majoria simple.

Article 9. El Ple de la Xarxa realitzarà sessions ordinàries cada dos mesos. Les 
extraordinàries seran convocades pel president/a per pròpia iniciativa o a 
sol.licitud de la majoria absoluta dels membres del Ple.
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