EDICTE
Aprovació definitiva del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers

L’Ajuntament de Granollers, en sessió plenària celebrada el 29 de gener de 2013, va aprovar inicialment
el Reglament de creació i funcionament del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de
Granollers.
Atès que no s’han presentat al·legacions en els terminis d’informació pública endegats mitjançant
anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 18 de febrer de 2013, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6313, de data 12 de febrer de 2013, en el diari La
Vanguardia de data 23 de febrer de 2013 i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament durant els dies 18
de febrer a 25 de març de 2013, ambdós inclosos, en virtut de l’acord plenari anterior, aquest Reglament
es considera aprovat DEFINITIVAMENT.
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
el text del Reglament que s'ha fet esment:
“REGLAMENT DEL
GRANOLLERS

CONSELL

ASSESSOR

DE

MEDI

AMBIENT

I

SOSTENIBILITAT

DE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el manifest sorgit de la Conferència celebrada a Rio de Janeiro en 1992, conegut com a Agenda 21,
s’hi estableix la necessitat d’assolir un desenvolupament sostenible amb la participació i la responsabilitat
de les persones com a elements essencials per aconseguir-lo. L'Agenda 21 concreta el marc general
d'actuacions a seguir pels estats, i en el seu capítol 28 convida els municipis a crear la seva pròpia
Agenda 21 local, el seu propi pla de treball.
La Carta d'Aalborg (1994) i el Pla d'acció de Lisboa (1996) van emmarcar el procés cap a la sostenibilitat
en un àmbit regional d'actuació, més proper als municipis, instant a fer polítiques locals més
compromeses amb el medi ambient. El protagonisme de la ciutadania i la participació de la comunitat
s’identifiquen com a elements clau en aquestes polítiques, de forma que existeixi una cooperació i
sinergia entre els ciutadans, els agents socials i els poders públics en la presa de decisions.
L’any 1997 es constitueix la Xarxa de Pobles i Ciutats cap a la Sostenibilitat i s’aprova la Declaració de
Manresa, la qual estableix un marc local d’actuació, mitjançant l’elaboració i l’aplicació de les Agendes 21
locals. Entre els sis punts que la Declaració planteja per iniciar el camí cap a la sostenibilitat, hi ha el de
fomentar la participació i la implicació dels sectors econòmics i socials de cada municipi.
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Granollers s’adhereix a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i subscriu els continguts de
la Carta d'Aalborg i de la Declaració de Manresa el juliol de 1997. El mateix any, l'Ajuntament de
Granollers i l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona signen un conveni per elaborar un
estudi sobre l'estat ambiental del municipi: l'Auditoria Ambiental. La participació dels sectors socials i
el diàleg entre el sector públic i el privat, que van ser bàsics per realitzar aquell estudi, es van
concretar en el Fòrum Ambiental. El Pla d'acció ambiental debatut i consensuat en el sí del Fòrum
Ambiental, es va aprovar, juntament amb l’Auditoria, en el Ple municipal del mes d'abril de 1999.
Entre les actuacions prioritàries definides en el Pla d'acció es trobava la creació del Consell del Medi
Ambient de Granollers, constituït l'any 2000 després que l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el 25
de gener del mateix any aprovés els estatuts reguladors de la seva constitució i funcionament (BOP
136, pàgina 25, 7 de juny de 2000). El Consell es concebia com un òrgan de participació ciutadana en
l’àmbit de medi ambient pel desenvolupament de l'Agenda 21 Local de Granollers, i fomentava la
corresponsabilitat entre governants i ciutadans en la presa de decisions de la gestió municipal.
Segons els seus estatuts, en l’assemblea, hi havia més de seixanta representants del govern local i
entitats del municipi.
Amb relació a la democràcia participativa, el 2003 es va constatar un alentiment de l’activitat del
Consell Municipal de Medi Ambient després d’una forta activitat durant els anys 2000 i 2001. Aquest
fet, juntament amb la signatura dels compromisos d’Aalborg (2004) i l’assoliment del 50% de les
accions del Pla d’acció inicial, va evidenciar la necessitat de tornar a dinamitzar el procés de
participació de l’Agenda 21 local, per tal de definir noves accions i dotar el Consell de més efectivitat i
operativitat.
La nova Agenda 21 local (2009) determina necessària la revisió dels estatuts del Consell de Medi
Ambient de Granollers, per avaluar la idoneïtat dels sectors representats i fer més dinàmics els
processos d’informació, debat i consulta amb l’ús de mitjans telemàtics i la participació on-line. Fruit
d’aquesta revisió es va obrir un bloc amb tota la informació del nou pla de treball i d’actuació pels
propers anys. L’Agenda 21 va debatre’s i es va consensuar en reunions de grups de treball
especialitzats, centrats en cadascú dels àmbits principals de la sostenibilitat local. Encara que de les
més de dues-centes persones contactades, tan sols un dinou per cent dels convidats van assistir a
les reunions, aquesta participació qualificada, amb coneixements específics, va donar fruit a moltes
aportacions i esmenes tant per a les actuacions proposades (un total de 213) com pels indicadors
amb els quals fer el seguiment del pla (23 esmenes).
L’any 2010, l’Ajuntament de Granollers aprova un Pla Director de Participació Ciutadana a adreçat a
establir una nova estratègia que permeti donar major coherència a les polítiques de participació
municipals, i alhora adaptar-les a les necessitats i lògiques de funcionament actualitzades. El Govern
local estableix entre les seves línies de mandat (2011-2015) pel que fa a la Participació Ciutadana,
impulsar les relacions transversals entre àrees i serveis per aconseguir processos i espais de
participació més eficients. També entre les línies d’aquest mandat s’estableix impulsar des del Servei
de Medi Ambient i Espais Verds un replantejament del Consell Municipal de Medi Ambient, revisant la
seva funció, composició i cercant noves fórmules de participació més efectiva.
Així, el Programa d’Actuació Municipal (PAM) adreça i proposa millores en la participació de la
ciutadania en general, a través de l'impuls de processos més eficients en relació a temes puntuals i
qüestions concretes, processos que seran coordinats amb el servei de Participació Ciutadana, i que
permetran espais de participació en els temes ambientals i de sostenibilitat, sense ser necessari cap
altre òrgan estable en aquest àmbit sectorial. Per aquest motiu, amb l’aprovació d’aquest reglament,
l’antic Consell Municipal de Medi Ambient (2000) queda dissolt.
Per altra banda, aquest reglament regula la constitució del Consell Assessor de Medi Ambient i
Sostenibilitat de Granollers que cerca la participació de professionals qualificats en les polítiques de
sostenibilitat ambiental, factor clau per aconseguir agilitat i eficàcia en la vessant consultiva i
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assessora de la participació, que l’anterior òrgan participatiu no assolia. L’objectiu d’aquest reglament
és definir la naturalesa i el funcionament d’un òrgan consultiu i propositiu, amb experts professionals i
de reconegut prestigi vinculats als principis i àmbits del desenvolupament sostenible, més enllà del
que és el tipus de participació ciutadana entesa com a democràcia participativa. Aquest Consell
Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers es concep com un òrgan de naturalesa
reflexiva, consultiva, propositiva i estratègica, sense competència executiva pròpia ni delegada, que
tindrà com a objectiu assessorar el Govern de la ciutat en relació amb les polítiques i les actuacions
que tinguin incidència sobre el medi ambient, el desenvolupament sostenible local i els objectius de
l’Agenda 21 local de Granollers.
CAPÍTOL 1
NATURALESA, FINALITAT I FUNCIONS
Article 1.- Constitució.
A l’empara del que disposen els articles 62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, desenvolupats pels articles
26 i 27 del Reglament Orgànic Municipal, es crea el Consell Assessor de Medi Ambient de Granollers,
com a òrgan social de participació, assessorament i debat sobre aquelles qüestions que s’assenyalen
en aquests estatuts.
Aquest Consell, per l’àmbit a què fa referència resta vinculat, quant el seu funcionament, a la
Regidoria de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament.
Article 2.- Naturalesa.
El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers és un òrgan de naturalesa
reflexiva, consultiva, propositiva i estratègica, sense competència executiva pròpia ni delegada, que
té com a objectiu assessorar el govern municipal en relació amb les polítiques i les actuacions que
tinguin incidència sobre el medi ambient i el desenvolupament sostenible local. Els informes, les
recomanacions, les alternatives o les propostes del consell assessor tindran la consideració de
recomanacions no vinculants per als òrgans de govern.
El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers actua amb autonomia funcional per
tal de garantir-ne l'objectivitat i la imparcialitat.
Article 3.- Funcions.
El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers exerceix les seves funcions en el
marc dels principis establerts als instruments internacionals sobre sostenibilitat i, concretament, en el
d’aquells que recull l’Agenda 21 de Granollers. Les funcions del Consell Assessor de Medi Ambient i
Sostenibilitat són les següents:
a) Assessorar i formular propostes a l’Ajuntament sobre les directrius generals de les polítiques
amb repercussions sobre el medi ambient i actuacions encaminades a l’ús racional i eficient dels
recursos, així com la conservació, protecció i millora de la qualitat ambiental i d’aquells àmbits que
formen part de l’Agenda 21 Local per avançar cap a models de desenvolupament sostenible a
Granollers.
b) Assessorar les tècniques i els tècnics municipals de la regidoria en els temes relacionats amb els
àmbits de la sostenibilitat.
c) Proposar mesures i canalitzar informació i idees entre l’Ajuntament i la població per tal de
fonamentar actuacions d’educació ambiental, amb l’objectiu d’incrementar la sensibilització i promoure
la implicació i la conscienciació dels sectors econòmics i socials en la protecció i la millora del medi
ambient i els àmbits que formen part dels objectius de l’Agenda 21 Local.
d) Assessorar i/o debatre els instruments de planificació sectorial que afectin el medi ambient i el
desenvolupament sostenible.
e) Ser un mitjà de coordinació d’esforços públics i privats i un fòrum on tractar la participació
ciutadana entorn el seu dret de gaudir d’un medi ambient adequat i el seu deure de conservar-lo.
f)
Proposar iniciatives i projectes per a l'impuls de la investigació científica en l'àmbit del medi
ambient i la sostenibilitat local.
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g) Estudiar aquelles iniciatives, suggeriments, propostes i alternatives proposades per l’Ajuntament,
mitjançant, si s’escau, l’emissió dels informes corresponents.
Article 4.- Objectius.
El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers té com a objectiu fonamental
esdevenir un òrgan d’assessorament qualificat format per experts professionals i de reconegut prestigi
vinculats als principis i àmbits establerts als instruments internacionals sobre desenvolupament
sostenible. Aquest òrgan assessor té com a objectius específics:
a) Ser un instrument d’assessorament, debat i difusió de les línies estratègiques i d’actuació del
municipi que promogui un desenvolupament sostenible, més respectuós amb el medi i la qualitat
ambiental.
b) Millorar les actuacions i propostes a partir de les aportacions dels membres del Consell.
c) Acordar els elements de sensibilització i formació als ciutadans del seu dret de gaudir d’un medi
ambient adequat per al desenvolupament de la persona i del seu deure de conservar-lo.
d) Assolir el màxim coneixement, informació, suport i consens en les accions municipals implicant
els agents socials i econòmics, tot promovent la col·laboració entre les diverses institucions i
organitzacions públiques i privades.
e) Promoure les accions voluntàries dels ciutadans i empreses en matèria ambiental.
CAPÍTOL 2
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Article 6.- Composició.
El Consell Assessor de Medi Ambient i sostenibilitat de Granollers estarà composat pels següents
membres:
a) President/a: l’Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que podrà delegar en el regidor de Medi
Ambient i Espais Verds.
b) Vicepresident/a: Un/a regidor/a designat per l’Alcalde.
c) Secretari/ària de l’Ajuntament, que podrà delegar en un/a tècnic/a municipal
d) El/la cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament.
e) Vocals.
- Un/a regidor/a o representant per cada grup polític amb representació municipal.
- Un màxim de 15 i un mínim de 8 persones expertes professionals i de reconegut prestigi, vinculades
al desenvolupament sostenible.
Article 7.- Comissions d’estudi, informe, consulta o seguiment.
Es podran crear internament comissions d’estudi, informe o consulta de forma transitòria per estudiar
un assumpte determinat i referent a l’àmbit ambiental, quan l'especificitat o complexitat ho requereixi.
Article 8.- Assistència tècnica.
En funció dels temes a tractar en l’ordre del dia, la presidència i la vicepresidència podran sol·licitar a
tècnics/ques municipals o a persones expertes per a què assisteixin, puntualment i sense ser-ne
membres, a les reunions del Consell assessor.
Article 10.- Representació i nomenament dels vocals titulars.
1. Els vocals del Consell Assessor de Medi Ambient seran nomenats per l’Alcalde, mitjançant
Resolució i ratificats pel Ple Municipal.
2. La proposta de vocals la faran en el cas de:
- Els vocals representants dels grups municipals els propis grups dels diferents partits.
- Els vocals experts en els diferents àmbits ambientals en base a una proposta motivada del Servei de
Medi Ambient i Espais Verds.
Article 11.- Cessament dels vocals.
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1. Els vocals titulars que siguin regidors cessaran, en tot cas, quan s’acabi el mandat de la
Corporació Municipal.
2. La duració del càrrec de la resta de titulars serà de quatre anys no obstant podran ésser cessats
per les següents causes:
- La renuncia expressa o defunció.
- Per declaració d’incapacitat o inhabilitació per ostentar un càrrec públic per sentencia judicial ferma.
- En el supòsit dels membres que ho siguin per raó del seu càrrec, cessaran quan perdin aquesta
condició.
- Remoció per l’organització proponent.
- En tot cas els membres del Consell cessaran automàticament quan finalitzi el mandat municipal
durant el qual han estat anomenats.
3. Les vacants que es produeixin es proveiran en el termini màxim de 2 mesos, en la mateixa forma
establerta pel seu nomenament.
Article 12.- Remuneracions.
Els membres del Consell no tindran dret a remuneració per l’exercici de les seves funcions.
CAPÍTOL 3
DE L’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL
Article 13.- Òrgans
Els òrgans del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat són:
La Presidència.
El Ple.
Article 14.- Presidència del Consell
1. La Presidència del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat correspon a l’Alcalde/essa de
la Corporació, que podrà delegar en un regidor/a.
2. En el supòsit d’absència de la presidència, aquesta serà exercida per la Vicepresidència.
3. Correspon a la Presidència les funcions de:
Garantir el compliment de la legislació vigent en l’àmbit de les competències del Consell.
Exercir la representació de l’òrgan assessor en institucions, entitats i comissions.
Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple del Consell i fixar l’ordre del dia.
Presidir el Plenari del Consell.
Invitar al Ple del Consell, amb veu però sense vot, a les persones que estimi oportú.
Exercir les funcions inherents a la condició de la Presidència del Consell.
Les que li puguin ser atribuïdes.
4. En les sessions del Consell seran competència de la Presidència:
- Presidir les sessions, moderar els debats, mantenir l’ordre en el transcurs de les sessions i, en tot
cas, suspendre-les en causes justificades.
- Decidir mitjançant el vot de qualitat, en cas de que es produeixi un empat en la votació.
Article 15.- Vicepresidència del Consell Assessor.
1. La Vicepresidència correspondrà a un/a regidor/a designat/da per l’Alcalde.
2. La missió fonamental serà la substitució de la Presidència efectiva en els casos d’absència en
l’exercici del seu càrrec, vacant o malaltia.
Article 16.- Ple del Consell Assessor.
1. El Ple del Consell Assessor del Medi Ambient i Sostenibilitat està integrat per tots els membres a
que es fa referència a l’art. 6 del Reglament. El Consell és presidit pel President.
2. El Ple és el màxim òrgan de decisió del Consell i li correspon les atribucions següents:
- Exercir les funcions atribuïdes al Consell, definides en l’article 3 d’aquests estatuts.
- Elaborar el programa de treball del Consell i establir un ordre de prioritat en les seves actuacions.
- Pronunciar-se sobre tots els temes pels quals se l’hagi convocat.
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- Aprovar si procedeix, l’acta de la sessió anterior al Ple.
- Realitzar els estudis que li siguin requerits de la seva competència pels òrgans de Govern municipal.
Article 17.- Secretària del Consell Assessor.
Al/la Secretari/a del Consell Assessor, sota la direcció de la Presidència, li correspon l’assistència i
assessorament al Consell i exercirà les funcions següents:
a) Enviar les convocatòries del Ple, amb l’ordre del dia i l’acta corresponen de la sessió anterior.
b) Assistir amb veu però sense vot a les sessions del ple del Consell i aixecar acte i firmar-les amb
la Presidència.
c) Desenvolupar les funcions d’arxiu i registre així com totes les inherents a la seva condició.
CAPÍTOL 4.
DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT
Article 18.- Sessions.
El Ple del Consell es reunirà en sessió ordinària una vegada a l’any, i en sessió extraordinària per
raons d’urgència, que seran convocades en un termini no superior a un mes per la Presidència a
iniciativa pròpia o a sol·licitud de, com a mínim, la tercera part dels membres del Consell.
Article 19.- Quòrum d’assistència.
Per la vàlida celebració de les sessions serà necessària en 1a convocatòria la presència de la
Presidència o persona en qui hagi delegat i de la meitat més un dels seu membres. Si el quòrum no
fos possible, hi haurà una segona convocatòria mitja hora desprès amb la presència de la Presidència
o persona en qui delegui i dos membres com a mínim.
Article 20.- Convocatòria de sessions.
Les reunions del Ple del Consell seran convocades pel president amb una antelació mínima de set
dies. La convocatòria es farà per escrit, i haurà d’expressar la data, l’hora i el lloc de la reunió, així
com l’ordre del dia, Anirà acompanyada de l’esborrany de l’acta de la reunió anterior i de la
documentació addicional que es consideri pertinent.
CAPÍTOL 5.
DE LES DELIBERACIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS
Article 21.- Deliberacions.
La Presidència del Consell dirigirà les sessions, ordenarà els debats i adoptarà les mesures
convenients per garantir l’ordre en les reunions.
Article 22.- Adopció d’acords.
Els acord del Consell Assessor s’adoptaran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat la
Presidència exercirà el vot de qualitat. En tot cas, es podrà adoptar vots particulars i deixar constància
de les objeccions plantejades per les parts discrepants.
Article 23.- Lloc de reunió i Actes.
Les sessions del Consell Assessor se celebraran en dependències de l’Ajuntament de Granollers i de
cada d’una s’estendrà acta per la Secretaria, que serà tramesa als seus membres en el termini de
quinze dies hàbils i serà sotmesa a aprovació en la següent sessió que se celebri.
CAPÍTOL 6.
DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSELL
Article 24.- Dissolució
El Consell es dissoldrà per acord plenari, conforme l'ordenament jurídic vigent.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot allò no previst per aquest Reglament serà d’aplicació la Llei 7/1985, de Bases de Règim Local,
la normativa autonòmica i el RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
La sessió constitutiva del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers es celebrarà
dins del termini de dos mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament.
DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament entrarà en vigor transcorreguts 30 dies hàbils des de la seva publicació íntegra
en el Butlletí Oficial de la Província."
Granollers, 17 de juny de 2013
La Secretària general accidental

M. Àngels Badia i Busquets
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