Dilluns, 20 de juny de 2011
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Granollers
ANUNCI
L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el 22 de febrer de 2011, va aprovar inicialment la transformació de l'organisme
assessor de participació sectorial i territorial "Pla Director de Societat del Coneixement" en el "Consell Assessor de
Societat del Coneixement", i la seva composició i règim de funcionament.
Les al·legacions presentades en el termini d'informació pública endegat mitjançant anuncis publicats en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona de data 10 de març de 2011, així com en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant els
dies 24 de febrer a 14 d'abril de 2011, ambdós inclosos, han estat resoltes en la sessió plenària d'aquest Ajuntament
celebrada el 26 d'abril de 2011, i aprovada DEFINITIVAMENT la transformació de l'organisme assessor de participació
sectorial i territorial "Pla Director de Societat del Coneixement" en el "Consell Assessor de Societat del Coneixement", i
la seva composició i règim de funcionament.
Contra l'acord anterior, que és definitiu en la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant
la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar
des de l'endemà de la publicació de l'acord anterior, o qualsevol altre que es consideri convenient.
El que es fa públic per a general coneixement als efectes de la seva entrada en vigor a partir de la data de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i als efectes previstos en els arts. 60.2 de la Llei 4/1999, de 13 de gener,
de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; 162.3 de la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de Règim Local de Catalunya; 70.2 en
relació amb l'art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 66.1 del Decret 179/1995,
de 15 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, per la qual cosa es publica
íntegrament tot seguit la composició i el règim de funcionament del Consell Assessor de Societat del Coneixement que
s'ha fet esment:
Reglament del Consell Assessor per a la Societat del Coneixement de Granollers
Introducció
L’Ajuntament de Granollers va aprovar en Ple de 5 de maig de 2010 el Pla director de Societat del Coneixement de
Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès.

L’Ajuntament de Granollers, amb la finalitat d’assolir aquests objectius, constitueix el Consell Assessor per a la Societat
del Coneixement –d’ara endavant el Consell Assessor– un òrgan de caràcter consultiu, de participació de la societat
civil, format per representants dels diferents sectors relacionats amb les finalitats esmentades.
L’Ajuntament en Ple, en exercici de les seves facultats, aprova la creació d’aquest Consell Assessor, a fi de regular-ne
la composició i funcionament, amb els articles següents:
Article 1. Definició
El “Consell Assessor per a la Societat del Coneixement a Granollers” (d’ara endavant, el Consell Assessor) és l’òrgan de
col·laboració, participació i consulta de la ciutat de Granollers per als aspectes de difusió i estratègies d’implantació de
les Noves Tecnologies en el seu àmbit territorial així com l’àmbit més ampli de Societat del Coneixement, que implica els
aspectes relacionats amb la transició a un nou model d’administració, econòmic i social basat en el coneixement científic
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Les línies d’acció del Pla director prioritzen quatre blocs. El primer, l’administració electrònica, proposa un canvi en la
relació amb el ciutadà. El segon, les infraestructures de telecomunicacions (fibra òptica i tecnologies inalàmbriques) i de
coneixement (centres de serveis a les empreses i de formació) suposa esforç i compromís per a generar valor a les
empreses i les persones. El tercer, de promoció econòmica i innovació, proposa la tasca a llarg termini d’orientar les
empreses a mercats globals, consolidar-les i fer-les créixer mitjançant la col·laboració d’agents socioeconòmics locals.
Per últim, l’àmbit ciutadà, defineix actuacions per estendre entre la ciutadania l'ús de les noves tecnologies, definir un
nou àmbit de relació entre els actors de la ciutat i una nova forma de proveir serveis.
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i humanístic. Està impulsat per l’Ajuntament de Granollers, al servei del conjunt de la ciutadania i te caràcter estricte
d’òrgan consultiu.
Article 2. Domicili
El domicili del Consell Assessor, així com la seu de les seves reunions, serà el de les dependències de l’Ajuntament de
Granollers que siguin designades a tal efecte.
Article 3. Composició
1. El Consell Assessor es compon de representants dels sectors relacionats amb les seves finalitats. La composició
inicial és la que figura en l’Annex I del present Reglament.
2. Els membres del Consell que hagin estat nomenats en funció del seu càrrec hi formaran part mentre el continuïn
exercint. Els nomenats per una entitat, associació, empresa, etc. podran ser cessats en qualsevol moment per aquell qui
els hagi nomenat.
3. El nombre de membres i de sectors representats es podrà ampliar a proposta d'un terç dels membres del Consell
Assessor. Hauran d'estar representats, com a mínim, els sectors de l'ensenyament i empresarial.
4. Podran participar en les activitats i reunions del Consell Assessor representants d’altres entitats o administracions
interessades en els temes concrets a debatre en les sessions. En els mateixos termes, gaudiran d’aquesta facultat els
especialistes de vàlua reconeguda en les matèries a debatre en les sessions.”
Article 4. Àmbit
La infraestructura tecnològica, la capacitació i el coneixement són els àmbits de treball del Consell Assessor. Aquest
treballarà en l’estudi, assessorament i proposició d’iniciatives en relació a tots els canals de transmissió i gestió digital
d’informació, transmissió digital de dades, xarxes, dispositius en mobilitat i, en general, totes les tecnologies digitals,
presents i futures, i la seva aplicació a les persones, a la societat, a l’Administració i a les empreses.
L'àmbit del Consell és més ampli que el de societat de la informació. Abraça promoció de la tecnologia i el coneixement
a la societat més enllà de l'àmbit educatiu pròpiament escolar. La Societat del Coneixement és un element fonamental
en el nou model social de ciutat educadora que abasta a totes les edats.
El Consell defensa com a valor a preservar l'extensió entre la ciutadania de l'ús de les noves tecnologies, és a dir, la
reducció de l'escletxa digital i l'ús més intensiu de les tecnologies per part de qui ja les domina. A més, promourà la
participació, el civisme digital i les noves formes de transmissió del propi coneixement.
El Consell treballa per a la detecció de necessitats formatives, socials i de promoció professional vinculades a la
Societat del Coneixement.
Article 5. Funcions

- Ésser informats, analitzar i valorar polítiques programades i executades per al desenvolupament de la societat de la
informació i el coneixement a Granollers. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a l'àmbit material
d'actuació de societat del coneixement.
- Col·laborar en aquells projectes nacionals i internacionals de l’àmbit de la Societat del Coneixement en què participi
l’Ajuntament de Granollers.
- Formular suggeriments i propostes d’estudi en matèries relacionades amb la societat de la informació i el coneixement.
- Col·laborar i donar suport tècnic a l’Ajuntament de Granollers i al seu equip tècnic en el desenvolupament de les
funcions que li són pròpies.
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Són funcions pròpies del Consell Assessor per a la societat del Coneixement de Granollers:
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Article 6. Òrgans del Consell Assessor
El Consell Assessor actuarà, de forma ordinària, amb caràcter Plenari. El Ple del Consell estarà format per tots els seus
membres de dret, les persones que hagin estat convidades a la sessió (amb veu, però sense vot) i el/la secretari/a de
l’òrgan col·legiat.
També, comptarà amb un President/a i un/a vicepresident/ta.
Article 7. De la Presidència i de la Vicepresidència
Nomenament i competències.
1. El/la President/a serà l'alcalde de Granollers, que podrà delegar a qui tingui el càrrec de regidor de Societat del
Coneixement.
2. Correspon al President/a:
a) Convocar i presidir les sessions plenàries del Consell Assessor i moderar-ne els debats. Decidir amb el seu vot de
qualitat els empats de les votacions.
b) Representar el Consell Assessor davant de persones, entitats i institucions.
c) Actuar com a portaveu del Consell.
d) Vetllar pel compliment dels acords del Plenari i trametre les seves conclusions a l’Ajuntament de Granollers i a les
persones o institucions que l’entitat local consideri que pugui interessar.
e) Totes aquelles que li siguin atribuïdes per Decret de l’Alcaldia.
3. Serà vicepresident/ta qui tingui el càrrec de Regidor/ra de Societat del Coneixement. Tindrà com a funció essencial la
de substituir a la presidència en cas d’absència, malaltia, vacant o altra causa justificada.
Article 8. La Secretaria: funcions
1. El/la secretari/a assisteix a les reunions del Consell Assessor.
Amb veu, però sense vot i n’estén l’Acta. Aquesta funció podrà recaure en qualsevol funcionari/a o personal laboral de la
corporació municipal i serà designat per l’Alcaldia, que també acordarà allò que sigui procedent per la suplència.

a) El Registre de la correspondència.
b) Posar al dia i custodiar el Llibre d’Actes de les sessions del Consell Assessor.
c) Tramitar la renovació del membres del Consell Assessor.
d) Preparar i trametre, amb temps suficient, la documentació als membres del Consell Assessor.
e) Fixar l’Ordre del dia a proposta del president del Consell Assessor.
f) Expedir certificacions d’actes i acords del Consell Assessor amb el vistiplau del president.
g) Dur a terme qualsevol altra tasca relativa a funcions genèriques de secretaria que li encomani el President.
Article 9. Règim general de funcionament
El Plenari del Consell Assessor s’ha de reunir preceptivament, com a mínim, una vegada l’any.
Es podran convocar grups de treball extraordinaris per tractar projectes concrets. Per fer més operatius aquests grups
de treball, s'habilitarà un sistema en línia que permeti als membres del plenari estar en contacte, annexar documents i
participar no presencialment en els àmbits del Consell.
L’ordre del dia haurà d’incloure els temes o qüestions que caldrà que el Consell conegui i sobre els quals caldrà
deliberar en la sessió. Així mateix a l’ordre del dia es farà constar quines són les persones convidades al Plenari.
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2. Seran funcions pròpies del/la Secretari/a del Consell Assessor:
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Article 10. Acords
Els acords del Consell Assessor s’han d’adoptar per majoria simple i, si s’escau, el vot de qualitat del/la President/a
desfarà l’empat. Només requerirà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres la modificació de la
composició del Plenari.
Article 11. Normes de funcionament intern
El Consell Assessor podrà aprovar les seves pròpies normes de funcionament, sempre que no contravinguin la
normativa jurídica i procedimental de l’Ajuntament de Granollers.
Article 12. Modificació del Reglament
La modificació d’aquest Reglament serà competència exclusiva del Ple de l’Ajuntament de Granollers. Es podrà fer a
proposta de la persona que presideix el Consell, o bé a proposta de la majoria dels membres del Consell Assessor.
El present reglament entrarà en vigor el mateix dia de la publicació íntegra del seu text en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
ANNEX I
Composició inicial del Consell Assessor per a la Societat del Coneixement de Granollers.
L'alcalde/essa (President/a).
El/la regidor/a de Societat del Coneixement (Vicepresident/a).
Un/a representant designat per cada grup municipal.
El/la Gerent de l'Ajuntament de Granollers.
Els Cap de sistemes d'Informació de l'Ajuntament de Granollers.
Un/a representant de cadascuna de les agrupacions d’empreses TIC amb base a la comarca.
Un/a representant del sector audiovisual i les indústries culturals presents a Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
Un/a representant de la Delegació al Vallès del Col·legi d'Enginyers.
Un/a representant de la Cambra de Comerç.
Un/a representant del Consorci AOC i/o de Catcert.
Un/a representant de l’Hospital de Granollers.
El/la director/a del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers.

Un representant de cadascun dels municipis que formen part del Pla director de Societat del Coneixement.
Tres membres designats pel Consell Assessor entre persones vinculades a les tecnologies, l’ensenyament, la recerca o
el món laboral i empresarial.
Granollers, 3 de maig de 2011
El secretari general accidental, per delegació, Josep Cañas Caballero

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Fins a tres representants de centres de Formació Professional de Granollers, públics o concertats, on s’imparteixin
estudis relacionats amb la tecnologia i l’audiovisual, designats pel Consell Assessor.

