Dilluns, 25 de febrer de 2013
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Santa Susanna
EDICTE pel qual es publiquen els Estatuts del Consell Sectorial de Turisme de Santa Susanna
El Ple de la Corporació, en sessió tinguda el 22 de gener de 2013, ha aprovat definitivament els Estatuts del Consell
Municipal de Turisme de Santa Susanna.
En compliment de l’establert a l’efecte a la legislació de règim local vigent, es publica el text íntegre dels Estatuts
aprovats als efectes de la seva entrada en vigor.
ESTATUTS DEL CONSELL SECTORIAL DE TURISME DE SANTA SUSANNA.
MARC D'ACTUACIÓ.
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, reconeix el dret de tothom "a la ciutat", entesa com a
espai de participació democràtica i lloc de convivència i de realització humana; i, en particular, afirma el dret a la
participació política, el dret d'associació, de reunió i de manifestació, i dret a la informació, sense discriminació de cap
tipus. La Carta configura igualment l'eficàcia dels serveis públics municipals i el principi de transparència com a drets
ciutadans, que cal respectar i garantir.
La Constitució, en el títol preliminar estableix que correspon als poders públics facilitar la participació de tots els
ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.
En l'àmbit local, aquest principi ve reflectit en el capítol IV del títol V de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local on s'estableix que les corporacions locals facilitaran la més àmplia informació sobre la seva
activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local, sense que en cap cas puguin menyscabar les facultats de
decisió dels òrgans representatius regulats per la Llei.
L’article 62 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
determina al seu torn que per acord del Consell, 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 les seves associacions en els assumptes municipals.
Presideixen els òrgans de participació SECTORIAL dels regidors en qui l'alcalde o alcaldessa delegui.
Corresponen als òrgans de participació, en relació amb el sector material corresponent, les funcions següents:
a) Formular propostes per resoldre els problemes administratius que els afecten.
b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'ajuntament, sobre matèries de competència municipal.

d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l'acord de creació.
Pel que fa al desenvolupament normatiu propi de l'Ajuntament, el Reglament Municipal de Participació Ciutadana
publicat al BOP de 30 d’abril de 2012, fa explícita la voluntat d'incrementar els canals de participació de la ciutadania en
els afers públics del nostre poble.
El bon funcionament del poble no és una responsabilitat exclusiva de l'administració municipal: la corresponsabilitat en
les decisions que ens afecten a tots i totes, la participació activa i responsable en entitats i associacions, són els
elements claus que permeten configurar una ciutadania conscient i activa.
El Reglament de Participació Ciutadana revela el compromís de l'ajuntament davant de les ciutadanes i ciutadans per a
fomentar la participació democràtica i la transparència en els assumptes públics locals, d'acord amb l'ordenament
constitucional i conforme als principis que inspiren la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
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c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics
municipals.
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Aquest compromís municipal, concebut de manera dinàmica, orienta la voluntat de crear i consolidar un sistema de
participació adequat a la democràcia local de proximitat que reforci el dret constitucional a la participació en els
assumptes públics.
El Reglament de Participació Ciutadana preveu la creació d'estructures col·lectives de deliberació i d'acords sobre el
funcionament del poble, que fomentin una reflexió i visió global de Santa Susanna.
Aquests òrgans, oberts a entitats i a ciutadans a títol individual, han de permetre que les ciutadanes, els ciutadans i les
persones amb càrrecs públics que els representen valorin i debatin conjuntament els temes que els afecten, respectant
sempre la capacitat de decisió pròpia de l'Ajuntament.
És norma habitual en el funcionament intern de l'Ajuntament fomentar la participació activa dels agents representatius
dels àmbits social, econòmic, cultural, entre d'altres, en la definició i gestió de les diferents polítiques municipals.
L’article 18 del Reglament, en concret, regula els organismes de participació ciutadana sectorial establint que es poden
crear per acord plenari en relació als àmbits d'actuació pública municipal, per tal d'integrar la participació de la
ciutadania i les associacions en els assumptes municipals. Els consells de participació formularan propostes, informes i
suggeriments d'abast municipal referents al sector d'interessos propis de cada consell. Els Estatuts contindran les
normes necessàries relatives a composició, atribucions, organització i extinció dels consells. El consell el presidirà
l'Alcalde, o bé en qui delegui. Estarà integrat per una assemblea en la qual, podran participar-hi ciutadans i ciutadanes a
títol individuals, les entitats afectades en els termes que s'estableixin els Estatuts.
ANTECEDENTS EVOLUCIÓ ECONÒMICA.
L'activitat econòmica del municipi de Santa Susanna, històricament basada en el sector primari de l'agricultura, va
experimentar un tomb transcendental en ocasió de l'aparició del turisme de masses. Aquest fet va condicionar i va
trastocar, positivament, el futur econòmic del municipi convertint-se en una en una destinació líder en la costa del
Maresme, constituint un dels millors exemples de les destinacions turístiques anomenats de segona generació,
successors de les destinacions tradicionals de primera generació, centre i nord europeus, de la primera meitat del segle
XX.
Haver estat pioner en la captació del turisme de masses ha convertit Santa Susanna en un municipi generador de
riquesa i ocupació, amb una planta turística de l'ordre de disset mil places d'allotjament turístic reglat i amb un parc
empresarial format per un nodrit grup d’activitats econòmiques relacionades fonamentalment amb els sectors
d'allotjament turístic, oferta complementària, oferta d'oci i oferta de serveis.
OBJECTIUS PROPOSATS.

Per a la posada en pràctica d'aquests objectius, es proposa la constitució d'un fòrum de debat sota la fórmula d'un
Consell Sectorial com a instrument que permeti canalitzar la participació dels ciutadans, organitzacions i associacions
empresarials, etc. en els assumptes municipals. El consell sectorial desenvoluparà funcions d'informe i, si escau,
proposta, en relació amb les iniciatives municipals relatives al sector d'activitat que li correspongui.
En definitiva, es constitueix el consell sectorial amb un caràcter d'òrgan consultiu, de diàleg, debat i participació. La seva
funció s'exerciria mitjançant la realització de debats i elaboració d'informes i propostes, les quals tindran el rang de
recomanació amb caràcter general, sense perjudici del seu caràcter vinculant en matèria de polítiques de promoció
turística.
MARC JURÍDIC.
Segons tot això, i d'acord amb el que disposa la legislació europea, estatal, local i nacional suara comentada, que regula
la constitució de Consells Sectorials la finalitat serà la de canalitzar la participació dels ciutadans, organitzacions i de
seves associacions empresarials en els assumptes municipals, s'han realitzat consultes, per a la constitució d'un consell
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Les xifres exposades donen una idea de la importància que suposa per al municipi de Santa Susanna la Indústria
turística en el seu conjunt, per això, des de l'Ajuntament de Santa Susanna es té el convenciment que cal aglutinar i
concentrar els esforços de tots els col lectius involucrats, públics i privats, per aportar les experiències individuals que
permetin la definició d'estratègies encaminades a la promoció, dinamització i diversificació del teixit empresarial i en
especial dels sectors de la indústria turística, comercial i d'entreteniment, a més de contemplar actuacions de caràcter
mediambiental i de sostenibilitat en el creixement.

Dilluns, 25 de febrer de 2013
sectorial en matèria de promoció turística, concretant tot això en la següent proposta de ESTATUTS REGULADORS del
Consell Sectorial de Turisme de Santa Susanna.
TÍTOL PRELIMINAR.
Article 1.- Naturalesa.
El consell sectorial, sota la denominació de Consell Sectorial de Turisme de Santa Susanna, d'ara endavant el Consell
Sectorial, es constitueix a l’empara de l’article 62 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 2003 Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i desenvoluparà funcions d'informe i de proposta, en relació amb les iniciatives
municipals relatives als sectors del turisme i de l'oferta bàsica (comerç, restauració, oci, etc.) del municipi de Santa
Susanna, sense perjudici d’allò previst en l’apartat següent.
Els seus informes seran preceptius i vinculants en relació a les polítiques i programes de promoció turística de
l’Ajuntament de Santa Susanna.
Article 2.- Regulació.
El Consell Sectorial es regirà pel que disposen els presents Estatuts Reguladors així com el que disposa la Llei
Municipal i del Règim Local de Catalunya, el Reglament de Participació Ciutadana i altres disposicions legals que, amb
caràcter supletori, se li apliquen.
Article 3.- Finalitats.
El Consell Sectorial té per objecte:
1. Impulsar, fomentar i tutelar l'activitat econòmica turística i comercial en particular, del municipi de Santa Susanna en
el seu més ampli sentit.
2. Promoure noves fórmules de negoci.
3. Dinamitzar i promoure l'oferta bàsica (comerç, restauració, oci, etc.) de Santa Susanna.
4. Combatre l'estacionalitat turística.
5. Fomentar la utilització racional dels recursos naturals disponibles.
6. Integrar els agents econòmics i socials de cara a la promoció de l'estructura econòmica del municipi.
7. Promoure la presència activa del municipi de Santa Susanna en els esdeveniments de promoció turística nacional i
internacional, procurant la coordinació de tots els sectors d'activitat interessats en el foment de l'activitat econòmica i
turística del municipi.

9. Estudiar i promoure les condicions favorables per al desenvolupament econòmic del municipi.
10. Estudiar i analitzar la realitat econòmica i turística del municipi de Santa Susanna.
11. Proposar l'encàrrec i la realització d'estudis sectorials.
12. Col laborar amb altres organismes públics o privats en la consecució dels fins perseguits pel Consell Assessor.
13. Coordinar tots els sectors involucrats en l'activitat econòmica del municipi.
14. Elevar propostes a la consideració dels òrgans de govern de l'Ajuntament de Santa Susanna o d'altres institucions i
organismes en el marc dels objectius generals de promoció i dinamització del turisme, comerç, oferta complementària i
resta de l'estructura productiva del municipi de Santa Susanna.
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8. Promoure la presència activa del municipi de Santa Susanna en esdeveniments, fòrums de debat, conferències, etc.
d'àmbit regional, nacional o internacional amb la finalitat de compartir experiències amb altres destinacions de
configuració similar a la de Santa Susanna.
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Article 4.- Atribucions.
Les atribucions del Consell Sectorial tenen caràcter consultiu, podent elaborar informes, estudis, dictàmens i propostes
en l'àmbit sectorial per al qual ha estat constituït, sense perjudici d’allò previst en l’apartat següent.
Les polítiques i programes de promoció turística que impulsi el municipi requeriran informe preceptiu i vinculant del
Consell Municipal de Turisme.
Article 5.- Àmbit.
L'àmbit d'actuació del Consell Sectorial es circumscriu exclusivament al terme municipal de Santa Susanna. No obstant
això, s'estableix la possibilitat d'interrelació amb altres consells sectorials o institucions d'altres municipis.
Article 6.- Durada.
El Consell Sectorial es constitueix per temps indefinit, sense perjudici que els seus membres puguin ser remoguts amb
motiu de canvi a l'Ajuntament o organisme de què tinguin la representació.
Article 7.- Domicili.
1.- Es fixa el domicili o seu del Consell Sectorial a l'edifici consistorial de l'Ajuntament de Santa Susanna.
2.- El Consell podrà modificar el domicili del Consell Sectorial que, en tot cas, haurà d'estar radicat dins el terme
municipal de Santa Susanna. L'acord que s'adopti sobre això es proposarà a l'Ajuntament de Santa Susanna per a la
seva aprovació.
TÍTOL ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.
CAPÍTOL ORGANITZACIÓ.
Secció relació d'òrgans.
Article 8.- Òrgans.
El Consell Sectorial estarà compost pels següents òrgans:
- El Consell Plenari.
- El Consell Rector.
- Les Comissions de Treball.
- El president.
Secció composició.

El Consell Plenari estarà compost pels següents membres:
a. El president que, en qualsevol cas, ho serà l'Alcalde de Santa Susanna, podent delegar les seves funcions en els
vicepresidents en l'ordre establert.
b. El vicepresident primer que, en qualsevol cas, ho serà el regidor delegat que designi l’alcalde.
c. El vicepresident segon que, en qualsevol cas, ho serà l’hoteler que designin els hotelers de Santa Susanna.
d. Els consellers, que seran els empresaris hotelers de Santa Susanna fins a un nombre màxim de trenta. En el cas que
fossin més de trenta seran escollits entre ells.
Actuarà com a secretari del Consell Plenari, amb veu i sense vot, el secretari de l’Ajuntament o el funcionari en qui
delegui.
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Article 9.- Consell Plenari.
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Article 10.- El Consell Rector.
El Consell Rector estarà format pels següents membres:
a. El president que, en qualsevol cas, ho serà l'Alcalde de Santa Susanna, podent delegar les seves funcions en els
vicepresidents en l'ordre establert.
b. El vicepresident primer que, en qualsevol cas, ho serà el regidor delegat que designi l’alcalde.
c. El vicepresident segon que elegiran entre ells per majoria els hotelers de Santa Susanna que formin part del Consell
Plenari.
d. Cinc vocals que elegiran entre ells per majoria els hotelers de Santa Susanna que formin part del Consell Plenari.
Actuarà com a secretari del Consell Rector, amb veu i sense vot, el secretari de l’Ajuntament o el funcionari en qui
delegui.
Article 11.- Comissions de Treball.
1.- El Consell podrà crear les comissions de treball que consideri oportunes, atenent el que disposen els presents
Estatuts pel que fa al seu règim de funcionament.
2.- En tot cas, les comissions de treball tindran la consideració de sectorials i es componen per membres designats pel
president d'entre els consellers, a proposta del Consell, en funció del contingut i matèria de cada comissió.
3.- Exercirà les funcions de president de la Comissió de Treball el que va ser designat pel President del Consell.
4.- Actuarà com a secretari de la Comissió de Treball el que va ser designat per cada Comissió d'entre els seus
membres.
Article 12.- El President.
El president del Consell Plenari i del Consell Rector presidirà aquests òrgans i serà el batlle del municipi de Santa
Susanna, podent delegar les seves funcions segons el que disposen aquests estatuts reguladors.
CAPÍTOL FUNCIONAMENT.
Secció normes comuns.
Article 13.- Principis Generals.
Els òrgans col·legiats del Consell Sectorial d'ajustar les seves actuacions a les normes sobre funcionament recollides en
els propis Estatuts Reguladors i altra normativa aplicable en matèria local.
Secció del funcionament del Consell Plenari.

1.- El Consell Plenari s'ha de reunir amb caràcter ordinari dues vegades l'any.
2.- El Consell Plenari podrà reunir-se en sessió de caràcter extraordinària quan:
a. Així ho acordi el propi Consell.
b. A iniciativa del president.
c. A instància d'un terç dels membres del Consell Plenari, mitjançant sol licitud adreçada al President, havent
d'especificar en la sol licitud els assumptes a tractar.
3.- Per raó d'interès, el Consell Plenari es pot reunir en sessió de caràcter extraordinària i urgent quan concorrin la
totalitat de consellers que componen el Consell Plenari i manifestin la seva voluntat expressa de constituir-se en sessió
plenària.
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Article 14.- Règim de les sessions.

Dilluns, 25 de febrer de 2013
Article 15.- De la Convocatòria.
Les sessions del Consell Plenari de caràcter ordinari seran convocades i notificades pel president amb antelació
suficient a la data prevista de celebració. A la convocatòria s'adjuntarà un ordre del dia de la sessió, quedant en el
domicili del Consell la documentació suport als efectes de consulta per part dels consellers.
Article 16.- De la constitució del Consell Plenari.
1.- El Consell Plenari, tant en sessió ordinària com extraordinària, quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria
quan concorrin un nombre de consellers que representin la majoria absoluta del nombre de membres que componen el
Consell i en segona convocatòria, mitja hora més tard, qualsevol que sigui el nombre de consellers sempre que
representin almenys el cinc per cent del nombre total de consellers.
2.- El Consell Plenari podrà constituir-se en sessió extraordinària i urgent quan es produeixin les condicions previstes als
presents estatuts.
3.- Per a la validesa i eficàcia de la constitució del Consell Plenari, deliberacions i adopció d'acords pel mateix, serà
requisit inexcusable la concurrència del president o qui el substitueixi, així com del secretari del Consell o persona que
el substitueixi.
Article 17.- Dels acords.
Els acords s'adoptaran per majoria simple, a excepció de l'acord per a la proposta de modificació dels Estatuts
Reguladors que ho serà per majoria absoluta del nombre legal de membres del Consell Plenari.
Article 18.- De les votacions.
Les votacions per a l'adopció dels acords són ordinàries, si bé el secretari del Consell Plenari ha de reflectir en l'acta de
la sessió el sentit del vot.
Secció funcionament del Consell Rector.
Article 19.- Règim de les sessions.
1.- El Consell Rector es reunirà amb caràcter ordinari una vegada al mes.
2.- El Consell Rector es pot reunir en sessió de caràcter extraordinària quan:
a. Així ho acordi el Consell Rector.
b. A iniciativa del president.
c. A instància d'un terç dels membres del Consell Rector, mitjançant sol·licitud adreçada al President, havent
d’especificar en la sol licitud els assumptes a tractar.

Article 20.- De la Convocatòria.
1.- Les sessions del Consell Rector de caràcter ordinari i extraordinari les convoca el President amb antelació suficient a
la data prevista de celebració. A la convocatòria s'adjuntarà un ordre del dia de la sessió, quedant en el domicili del
Consell Rector la documentació suport als efectes de consulta per part dels consellers.
Article 21.- De la constitució del Consell Rector.
1.- El Consell Rector, tant en sessió ordinària com extraordinària, quedarà vàlidament constituït en primera convocatòria
quan concorrin un nombre de consellers que representin la majoria absoluta del nombre de membres que componen el
Consell i en segona convocatòria, mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de consellers sempre que representin
almenys el cinc per cent del nombre total de consellers.
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3.- Per raó d'interès, el Consell Rector es pot reunir en sessió de caràcter extraordinari i urgent quan concorrin la totalitat
de consellers que componen el Consell Rector i manifestin la seva voluntat expressa de constituir-se en sessió.
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2.- El Consell Plenari podrà constituir-se en sessió extraordinària i urgent quan es produeixin les condicions previstes als
presents estatuts.
3.- Per a la validesa i eficàcia de la constitució, deliberacions i adopció d'acords pel Consell, serà requisit inexcusable la
concurrència del president i també del secretari del Consell Rector o persona que el substitueixi.
Article 22.- Dels acords.
Els acords del Consell Rector s'adoptaran per majoria simple.
Article 23.- De les votacions.
Les votacions per a l'adopció dels acords són ordinàries, si bé el secretari del Consell haurà de reflectir en l'acta de la
sessió el sentit del vot.
Secció funcionament de les comissions de treball.
Article 24.- Constitució, règim i funcionament de les comissions.
1.- La constitució de les comissions de treball, el règim de sessions, la seva periodicitat, convocatòria, contingut dels
treballs i adopció d'acords quedarà establert, amb caràcter previ, en el moment de la constitució de cada comissió.
2.- Per a la validesa i eficàcia de la constitució, deliberacions i adopció d'acords per les comissions de treball, serà
requisit inexcusable la concurrència del president així com del secretari d'aquesta.
3.- Els acords de les comissions de treball s'adoptaran per majoria simple.
4.- La Comissió podrà sol licitar assistència a un o diversos tècnics i experts externs en les matèries a tractar sense que,
en cap cas, aquesta assistència externa pugui ser retribuïda.
TÍTOL DRETS, DEURES I REQUISITS DELS MEMBRES DEL CONSELL.
Article 25.- Drets dels consellers.
Tots i cada un dels membres del Consell ostenten els següents drets:
a. Assistir, participar i elevar propostes i mocions al Consell sobre totes aquelles matèries competència del Consell.
b. Exercitar el dret a vot per part dels membres que tinguin aquest dret, així com fer constar en acta els extrems
concrets que considerin oportuns.
c. Sol licitar la transcripció íntegra de la seva intervenció sempre que aporti còpia escrita de la mateixa.

e. Obtenir qualsevol informació que consideri necessària per al correcte desenvolupament del seu càrrec, així com
sol·licitar tots els antecedents i documents necessiti en relació al Consell Sectorial, els quals seran facilitats pel secretari
sense que puguin sortir de la seu del Consell, llevat que el President ho autoritzés expressament.
f. Tots aquells drets inherents a la seva condició de conseller.
Article 26.- Pèrdua de la condició de conseller.
Els membres del Consell perden la condició de consellers en els següents casos:
a. Per defunció o declaració legal d'absència o defunció.
b. A proposta dels organismes o col·lectiu que representin.
c. Per declaració judicial que afecti la capacitat d'obrar.
d. Per renúncia expressa del conseller.
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d. Formular precs i preguntes.
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Article 27.- Exercici del càrrec.
L'exercici del càrrec de membre del Consell serà gratuït.
Article 28.- Durada del càrrec.
1. El càrrec de conseller derivat de la condició de representant polític municipal finalitzarà automàticament quan
s'extingeixi el mandat municipal dins el qual hagués estat designat, sense perjudici de continuar exercint el seu càrrec
"en funcions" fins el moment de nova designació dels Consellers.
2. El càrrec de conseller derivat de la condició de representant dels hotelers tindrà una durada de quatre anys.
3. Tots els consellers podran ser reelegits.
TÍTOL FUNCIONS DELS ÒRGANS.
Article 29.- Funcions del Consell Plenari.
Són funcions del Consell Sectorial les següents:
a) Proposta de modificació dels presents Estatuts Reguladors.
b) Aprovació de les actes de les sessions plenàries.
c) Aprovació d'estudis i dictàmens.
d) Sotmetre propostes als òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Santa Susanna.
e) Emetre informe preceptiu i vinculant en relació als programes de promoció turística de l’Ajuntament de Santa
Susanna.
f) Elevar propostes a organismes públics i entitats privades.
Article 30.- Funcions del Consell Rector.
Són funcions del Consell Rector les següents:
a. Seguiment dels acords del Consell Plenari.
b. Sotmetre propostes als òrgans col·legiats de l'Ajuntament de Santa Susanna.
c. Emetre informe preceptiu i vinculant en relació als programes de promoció turística de l’Ajuntament de Santa
Susanna.
d. Elevar propostes a organismes públics i entitats privades.
e. Constitució de les comissions de treball.

g. Designació dels components de les comissions de treball i proposar al president de les mateixes.
h. Encarregar tota mena d'estudis i dictàmens que no estiguin expressament assignats al Ple.
i. Elevar al President els acords adoptats per traslladar als òrgans competents de l’Ajuntament.
j. Adoptar tots aquells acords que per raó de matèria procedents i no estiguin expressament atribuïts a un altre òrgan.
Article 31.- Funcions de les comissions de treball.
Seran funcions de la Comissió les de tipus tècnic, d'estudi i proposta que fossin encomanades en el seu acord de
creació.
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f. Aprovació de les actes de les sessions del Consell Rector.

Dilluns, 25 de febrer de 2013
Article 32.- Funcions del President.
1.- Són funcions del President les següents:
a. Convocar, presidir i dirigir les sessions del Consell.
b. Fixar l'ordre del dia de les convocatòries de les sessions ordinàries o extraordinàries del Consell.
c. Representar en el seu més ampli sentit al Consell Sectorial.
d. Dirigir-se a organismes i entitats públiques i privades amb la finalitat de proposar la designació dels seus
representants.
e. Autoritzar amb el seu vistiplau les actes del Consell així com les certificacions que puguin emetre.
f. Elevar informes, assumptes i propostes del Consell a l'Ajuntament de Santa Susanna.
g. Exercir el vot de qualitat en el supòsit de produir empat en una votació. Per fer ús d'aquest dret es requerirà la prèvia
repetició de la votació que, si persisteix l'empat, decidirà el vot de qualitat.
I Altres funcions inherents al càrrec de president.
2.- Corresponen a les vicepresidències del Consell, en l'ordre preestablert, substituir el president en cas d'absència o
malaltia i exerciran totes les funcions i atribucions contingudes en el paràgraf anterior.
DISPOSICIONS FINALS.
Primera.- Els Estatuts reguladors del Consell Sectorial tindran efecte a partir de la seva publicació en el Butlletí Oficial
de la Província."
El que es fa públic per al coneixement en general.
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Santa Susanna, 31 de gener de 2013
L’alcalde, Joan Campolier i Montsant

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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