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Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i a totes, iniciem la sessió ordinària del mes de febrer amb dues notes prèvies. 
La primera, felicitar a la regidora Joana Santano, avui és el seu aniversari, espero que tingui un dia 
molt feliç i també atès que avui és un dia especial en el que donem compte de l'informe de gestió de 
l'oficina de defensa del ciutadà de l'any 2010, senyalar que ens acompanyen síndics, defensors del 
ciutadà d'altres municipis, Terrassa, Sabadell, Santa Coloma, Mollet i també Vilafranca que a més a 
més és la presidenta del Fòrum de Síndics i Defensors, per tant benvinguts i benvingudes en aquesta 



sala de plens.

Iniciem la sessió ordinària demanant als membres de la corporació si hi ha alguna esmena a l'acta de 
la sessió del mes de gener? No, si no hi ha cap esmena la donem per aprovada.
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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
Passem a la lectura de la senyora secretària del punt segon i tercer que fan referència al control i la 
fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la Corporació , endavant, 
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Alcalde president:
Moltes gràcies. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Programació, Relacions Ciutadanes i 
Serveis d'Alcaldia, 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PROGRAMACIÓÀREA DE PROGRAMACIÓÀREA DE PROGRAMACIÓÀREA DE PROGRAMACIÓ ,,,,    RELACIONS CIUTADANES IRELACIONS CIUTADANES IRELACIONS CIUTADANES IRELACIONS CIUTADANES I     

SERVEIS DSERVEIS DSERVEIS DSERVEIS D''''ALCALDIAALCALDIAALCALDIAALCALDIA

4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DONAR COMPTE DE LMOCIÓ RELATIVA A DONAR COMPTE DE LMOCIÓ RELATIVA A DONAR COMPTE DE LMOCIÓ RELATIVA A DONAR COMPTE DE L''''INFORME DE GESTIÓ DE LINFORME DE GESTIÓ DE LINFORME DE GESTIÓ DE LINFORME DE GESTIÓ DE L''''OFICINA DEOFICINA DEOFICINA DEOFICINA DE    
DEFENSA DEL CIUTADÀ DE LDEFENSA DEL CIUTADÀ DE LDEFENSA DEL CIUTADÀ DE LDEFENSA DEL CIUTADÀ DE L ''''ANYANYANYANY    2010201020102010

Alcalde president:
Molt bé, té la paraula el Defensor del Ciutadà, el senyor Baulies, endavant,

Sr. Baulies:
Moltes gràcies. Senyor Alcalde, senyores i senyors regidors, senyora Secretària, senyor Interventor, 
senyores i senyors:

Un any més el Defensor del Ciutadà de Granollers acompleix amb el precepte reglamentari de donar 
compte a la Corporació municipal, a la nostra Ciutat i a les granollerines i granollerins, l’actuació 
desplegada al llarg de l’any 2010, de conformitat al que preveu l’article 35 del Reglament de l’Oficina 
del Defensor del Ciutadà, fent, expressant, de forma personalitzada, la mostra de gratitud més sincera 
a totes les persones que, durant el transcurs de l’any sotmès a examen, s’ha apropat a la nostra 
Oficina a la recerca de consell , ajuda, empar, assistència o simplement informació.

La problemàtica de les peticions, sol�licituds, i consultes ben diversificades són, nogensmenys, 
semblants i en sintonia dels casos examinats en anteriors anualitats. Unes de tipus clarament 
municipal, unes altres on són competents  administracions alienes al municipi, una part referida a 
situacions derivades de l’activitat econòmica i la resta temes de municipis del dret privat o amb 



qüestions diverses fora de la nostra incumbència territorial. Òbviament, a tots l’Oficina ha procurat 
d’atendre les peticions competencials o, altrament, assenyalar les possibles vies jurídiques i 
administratives més escaients per aconseguir la millor solució a les pretensions  i les circumstàncies 
exposades. 

El Defensor a tots els qui han recorregut als serveis propis de la nostra Oficina, fa patent el seu 
agraïment per confiar en la tasca comunal dedicada a la protecció, la informació, l’assistència i 
l’assessorament dels ciutadans.

L’ACTIVITAT DE L’OFICINA EN ELL’ACTIVITAT DE L’OFICINA EN ELL’ACTIVITAT DE L’OFICINA EN ELL’ACTIVITAT DE L’OFICINA EN EL     2010201020102010

El 2010 s’ha significat en ordre al desenvolupament de les seves tasques competencials en seguir el 
camí obert en anteriors exercicis, però amb una substancial millora en la prestació del millor servei al 
ciutadà, com és la duplicació de l’atenció al públic, passant a dos dies setmanals, és a dir, el dilluns i 
el dimecres. Aquesta important novetat en la prestació del servei al públic, suggerida poc abans de 
l’estiu, amb la plena conformitat de l’Alcaldia, s’inicià regularment a partir del dia 1 de setembre. 
D’altra banda també cal consignar que l’Informe corresponent a l’exercici del 2009 va ser presentat i 
aprovat per unanimitat en la sessió ordinària del Plenari municipal celebrada el dia 26 de gener de 
2010.

Les consultes, queixes i reclamacions formulades durant el 2010,  presenten una característica 
diversificada dels anys anteriors on ha predominat la temàtica sobre altres administracions i qüestions 
de tipus contractual per sobre de les estrictament formulades sobre els serveis i actuacions de 
l’Ajuntament. Això pot donar lloc a elucubracions sobre si les prestacions municipals han avançat 
substancialment cap a una millora notòria o altrament que el ciutadà, inserit plenament en la complexa 
i complicada conjuntura actual, viu més preocupat pels temes de l’ocupació, el treball i l’economia 
pròpia que no per les peticions, les reclamacions o les confrontacions amb el municipi com  podem 
observar en l’apartat estadístic referit als estaments no municipals on ressalten amb intensitat 
destacada els problemes relacionats amb l’Agència Tributària estatal i els temes propis de les Juntes 
Arbitrals de Consum.

Durant l’anualitat que avui es presenta, les tasques consultives, administratives i resolutòries, es 
desglossen en el següent resum :

DOCUMENTS D’ENTRADA                                 311                                                
DOCUMENTS DE SORTIDA   98
VISITES AL DEFENSOR  73 
CASOS ESTUDIATS  34
EXPEDIENTS INCOATS EL 2010  26
EXPEDIENTS PENDENTS DEL 2009    1
TOTAL TRAMITATS ELS 2010  27

RESOLTS :                                                                                               

                   Del 2010                                    24
                   Del 2009 1
                   Pendents a 31/12/10 2

Pel contingut dels expedients incoats en el 2010, resolts o en tràmit actual, s’agrupen en :

1.-  Expedients de competència municipal :

Assistència social                1
Cementiri                1
Circulació                                      1
Ensenyament                              2
Hisenda                                         1
Obres particulars                        1
Policia Local 1
Urbanisme i habitatge 1
  



                 Total :               9
  

2.- Expedients d’assessorament  d’altres administracions :

Administració de Justícia                  3
Agència Tributària                               4    
Corporacions locals          3
Immigració                      1            
Junta Arbitral de Consum                 4 
Junta Cens Electoral                 1
Síndic de G. de Catalunya                 1
                            
            Total :  17

            TOTAL ANY 2010: 26

Dels citats expedients d’àmbit municipal, tres s’han estimat favorablement, quatre desestimats, i dos 
en curs de tramitació; i disset informats sobre altres administracions i serveis públics .

Els signants de les demandes pertanyen onze al sexe masculí, catorze al femení i una presentada per 
una societat mercantil i per localitat de residència, vint-i-dos són formulades per veïns i residents a 
Granollers, un a l’Ametlla del Vallès, un de Canovelles, un de Santa Eulàlia de Ronçana i un a Sant 
Celoni.

Amb referència a les relacions externes del Defensor, cal referir la participació en diversos actes 
convocats pel Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya, el ForumSD en 
sigles, per altres síndics, i per  organismes diversos entre els quals cal recordar  :

El 4 de febrer a l’Ajuntament de Terrassa,  acte de presa de possessió de la nova Síndica de Greuges 
de Terrassa, senyora Isabel Marqués i Amat, en substitució del senyor Joan Sales .

L’11 de febrer a la Sala Martí l’Humà del Museu d’Història de la ciutat de Barcelona, presentació de 
l’Informe conjunt del ForumSD, acte en el qual també assistí el regidor de Participació, Cooperació, 
Drets de la persona i Barris de l’Ajuntament de Granollers, senyor Juan Antonio Corchado i Ponce.

El 25 de febrer a Sant Cugat del Vallès, XII Assemblea del Forumsd, a  l’Escola Municipal de Música 
Victòria dels Àngels, amb l’aprovació dels informes de gestió i de tresoreria del 2009, de la proposta 
del pla de  treball i el pressupost per al   2010.
     
 El 21 d’abril, IV Taller de Formació amb el tema Els drets humans a la Unió Europea, celebrat a l’Aula 
Europa de la Representació a Barcelona de la Comissió Europea i Oficina del Parlament Europeu.

El 6 de maig, II Fòrum de pobles i ciutats pels drets humans. 10 anys de salvaguarda dels drets 
humans a la ciutat, organitzat per l’Oficina de Participació Ciutadana de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona

Amb data 5 de juliol, el President i la Vicepresidenta del ForumSD, fan públic un manifest dels síndics, 
síndiques, defensors i defensores de Catalunya  donant suport a la manifestació convocada per 
Òmnium Cultural per al dia 10 de juliol.
  
El 6 de juliol a Terrassa, a la Masia Freixa seu de la Sindicatura de Greuges terrassenca, trobada dels 
Síndics del Vallès amb visita al Museu de la Ciència i la Tècnica .

A l’Escola Industrial de Barcelona, el 21 de juliol, reunió territorial dels síndics i defensors de les 
comarques de Barcelona.

El 18 de novembre a Lleida, al Palau de Congressos, les  V Jornades de Formació i celebració dels 
XX anys de Síndics locals, organitzades per l’Ajuntament i la Sindicatura de Greuges de Lleida.

I com cada 10 de desembre, dia dels Drets Humans, els membres dels ForsumSD vàrem publicar un 



article a diversos diaris de la premsa de Catalunya  sota el títol de “Cerquem respostes, ens toca a 
tots, sense exclusions i de prop”.

Per últim cal assenyalar també l’assistència tècnica i informació donades a un estudiant universitari de 
la comarca interessat en un projecte per a la creació de la institució del Defensor del Ciutadà en la 
seva localitat, al qual se li facilitaren de forma detallada els antecedents, la legislació aplicable i el 
procediment administratiu a seguir, així com una visió general sobre el desenvolupament de la nostra 
Oficina del Defensor i del notori increment del nombre de Síndics i Defensors de la Ciutadania, 
especialment a Catalunya.

Aquest és el resum de les activitats portades a terme pel Defensor del Ciutadà de Granollers durant el 
passat exercici,  el qual sotmet a la consideració de la corporació municipal plenària i d’informació a la 
ciutadania, relacionant les actuacions més rellevants i destacades durant l’any, que en el present 
document s’exposen i recull  l’Informe 2010, el qual es sotmet a la consideració i, si resulta procedent, 
a la aprovació del plenari municipal de Granollers . Moltes gràcies.

Alcalde president:
Gràcies senyor Baulies. No em consta cap petició de paraula per part dels grups municipals i també 
em consta l'assentiment i el vot favorable a l'informe que ens planteja i per tant quedaria aprovat. 
Agraint-li, a més, el seu treball i desitjant que la línia que s'ha emprés segueixi amb aquesta vocació 
de treball conjunt, a més a més no només en la nostra ciutat sinó també amb el conjunt de síndics i 
defensors en el conjunt del país, treballant en xarxa pels drets de les persones. Gràcies pel seu 
informe i gràcies per la seva presència.

Sr. Baulies:
Moltes gràcies senyor Alcalde.

LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT

Alcalde president:
Moltes gràcies als síndics i defensors que ens han acompanyat amb la seva presència. Acaba 
d'arribar el síndic de Girona, li desitgem una bona estada en la ciutat, en el Ple no tindrà temps que 
sigui gaire llarga. Moltes gràcies.

Molt bé, seguim l'ordre del dia, passem al punt número cinc, 
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En el Programa d'Actuació Municipal 2007 -2011 s'expressa la necessitat d'actualitzar el Pla director 
de la societat del coneixement amb la participació de municipis veïns, per acord Plenari i en data 27 
d'abril de 2010 es va aprovar inicialment el "Pla director de Societat del Coneixement de Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès", que va ser aprovat definitivament sense 
que s'hagués presentat cap reclamació al ple del mes de juny. 

Reunit en data 8 de febrer de 2011 l'òrgan “Pla director per a la Societat del Coneixement”, donant 
compliment a la recomanació del Pla Director Participatiu de la Societat del Coneixement, ha acordat 
per unanimitat dotar-se d'un nou règim de funcionament i d'una nova composició, incorporant  
representants de sectors econòmics locals i professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de la 
societat de la informació i el coneixement. Aquest òrgan tindrà la nova denominació de “Consell 
Assessor per a la Societat del Coneixement de Granollers”. Aquest consell tindrà la funció de consulta 
i assessorament.

Atès l'informe favorable del Tècnic del Servei de Processos Estratègics , Sr. Sergi Morera Vizcaíno.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    



PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la transformació de l'organisme assessor de participació sectorial “Pla director per a 
la Societat del Coneixement” en el "Consell Assessor per a la Societat del Coneixement" i el seu règim 
de funcionament i composició el qual es reprodueix a continuació :

Règim de funcionament del Consell Assessor per a la Societat del Coneixement de GranollersRègim de funcionament del Consell Assessor per a la Societat del Coneixement de GranollersRègim de funcionament del Consell Assessor per a la Societat del Coneixement de GranollersRègim de funcionament del Consell Assessor per a la Societat del Coneixement de Granollers

Introducció
L’Ajuntament de Granollers va aprovar en Ple de 27 d'abril de 2010 el Pla director de Societat del 
Coneixement de Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès.
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 . 
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:
ARTICLES
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 i humanistic. 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 de l’Alcaldia o d’un 
terç dels seus membres. Hauran d’estar representats, com a mínim, els sectors de l’ensenyament i de 
l’empresarial. 
4. Podran participar en les activitats i reunions del Consell Assessor, a instàncies de l’Alcaldia o a 
petició d’un terç dels seus membres, 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
Són funcions pròpies del Consell Assessor per a la societat del Coneixement de Granollers :
- Analitzar, valorar i informar de les polítiques programades i executades per al desenvolupament de la 
societat de la informació i el coneixement a Granollers .
- 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.

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.
2. Seran funcions pròpies del/la Secretari/a del Consell Assessor:
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, a 
convocatòria de la Presidència que ho haurà comunicat prèviament a l’Alcaldia de l’Ajuntament .
Es podran convocar grups de treball extraordinaris a proposta conjunta de la Presidència. 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 sobre les quals s’hagin de conèixer i deliberar 
en la sessió. Quan sigui possible, es farà constar quines són les persones convidades al Plenari .
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 Plenari de l’Ajuntament de 
Granollers. Es podrà fer d’ofici, a proposta de l’Alcaldia o a proposta de la majoria absoluta dels 
membres del Consell Assessor. El procediment de modificació serà el previst en la normativa legal 
aplicable.
El present reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació per part del  Ple de 
l'Ajuntament.

ANNEX IANNEX IANNEX IANNEX 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
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, proposats per l’Ajuntament de 
Granollers.
Un representant de cadascun municipis que formen part del Pla director de Societat del Coneixement  
Tres membres designats directament per l’Alcaldia entre persones vinculades a les tecnologies, 
l’ensenyament, la recerca o el món laboral i empresarial

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Sotmetre l'acord de "transformació de l'organisme assessor de participació sectorial Pla 
director per a la Societat del Coneixement en el Consell Assessor per a la Societat del Coneixement i 
el seu règim de funcionament" a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la 
inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d'anuncis de 
la Corporació i al web municipal, a efectes de presentació d'al�legacions, suggeriments i reclamacions, 
de conformitat amb el que disposen els articles 49 b) de la Llei 11/1999. de 21 d'abril, de modificació 
de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, i 178.1.b) 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 .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acordar que, si transcorre el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat definitivament l'acord de "transformació de l'organisme assessor de participació 
sectorial Pla director per a la Societat del Coneixement en el Consell Assessor per a la Societat del 
Coneixement i el seu règim de funcionament", i es procedirà a la seva publicació íntegra en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde president:
Moltes gràcies, la regidora del Pla Estratègic en farà la presentació, endavant senyora Garrido, 

Sra. Garrido:
Moltes gràcies Sr. Alcalde, Avui portem a ple l’aprovació del Consell Assessor de la Societat del 
coneixement,  dictamen relatiu a 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",  així com l’aprovació de la composició i el règim de funcionament
Amb data de  5 de maig de 2010, l’ajuntament de Granollers va aprovar  el Pla director de Societat del 
Coneixement de Granollers, les Franqueses del Vallès, Canovelles i la Roca del Vallès, un pla on 
prioritzaven diferents accions que han de fer de Granollers una ciutat més d’acord amb les noves 
tecnologies en diferents àmbits:
1- El primer, l’administració electrònica, proposa un canvi en la relació amb el ciutadà. 
2- Un segon àmbit on trobem 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. 
3- El tercer àmbit dirigit a la promoció econòmica i la  innovació, amb l’objectiu a llarg termini 
d’orientar les empreses a mercats globals, consolidar-les i fer-les créixer mitjançant la col�laboració 
d’agents socioeconòmics locals. 
4- 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. 

Des de la posada en marxa del Pla Director Societat del Coneixement,   l’Ajuntament de Granollers ha 
endegat diferents actuacions a la nostra ciutat com és:

La posada en marxa de l’Oficina Virtual d’Atenció al Ciutadania, �

La nova web del nostre ajuntament,�

La canalització de tritub per a fibra òptica en les noves canalitzacions realitzades a la ciutat , �

Els serveis wifi a equipaments i espais públics , �

La continuïtat de la formació dirigida a aquells col�lectius que tenen més dificultats per accedir a �

les noves tecnologies i 
La projecció d’equipaments de nova generació per a sectors emergents i empreses.�

Per al correcte desenvolupament del  nou Pla Director de la Societat del Coneixement,  �

considerem necessària la  constitució  del Consell Assessor per a la Societat del Coneixement,  
un òrgan de caràcter consultiu, de participació de la societat civil , format per representants de:
L’administració, dels sectors socioeconòmics locals i de professionals de reconegut prestigi dins �

l’àmbit de la societat de la informació i del coneixement , 

Un consell amb funcions consultives i d’assessorament,  un consell on tots plegats i de manera 
conjunta treballarem per fer de Granollers una ciutat de futur i preparada per afrontar els nous reptes 
que se’ns presenten.

Aquest Consell Assessor, tindrà com a objectiu fonamental permetre a l’ajuntament incorporar en les 
futures  actuacions que desenvoluparem a la nostra ciutat, la visió dels experts en diferents àmbits. El 
nou Consell Assessor treballarà en:
- L’estudi, l’assessorament i proposició d’iniciatives en relació a tots els canals de transmissió i 
gestió digital d’informació, transmissió 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.
- La 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.
- La reducció de l’escletxa digital i l’ús més intensiu de les tecnologies per part de qui ja les 
domina. La detecció de necessitats formatives, socials i de promoció professional vinculades a la 
Societat del Coneixement.
- La promoció de la participació, el civisme digital i les noves formes de transmissió del propi 
coneixement.
- La detecció de necessitats formatives, socials i de promoció professional vinculades a la Societat 
del Coneixement. 
EL Consell Assessor per a la Societat del Coneixement tindrà com a funcions pròpies :
- Analitzar, valorar i informar de les polítiques programades i executades per al desenvolupament de la 
societat de la informació i el coneixement a Granollers .
- 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.

Per poder desenvolupar-ho  de forma correcte les seves funcions,  el Consell Assessor comptarà amb 
un President/a i un vicepresident /a i estarà format per :
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 les agrupacions d’empreses TIC amb base a la comarca 
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 
Un representant de Catcert
Un/a representant de l’Hospital de Granollers
El/la director/a del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers
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, proposats per l’Ajuntament de 
Granollers.
Un representant  de cadascun dels municipis que formen part del Pla Director de Societat del 
Coneixement.
I tres membres designats directament per l’Alcaldia entre persones vinculades a les tecnologies, 
l’ensenyament o el món laboral i empresarial. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No hi ha anunciades intervencions en aquest punt, si que hi ha l'assentiment de tots 
els grups municipals, s'ha tractat abans en la Comissió Informativa i per tant el donaríem per aprovat. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea Territorial, 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA TERRITORIALÀREA TERRITORIALÀREA TERRITORIALÀREA TERRITORIAL

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PROJECTE D''''IMPLANTACIÓ DIMPLANTACIÓ DIMPLANTACIÓ DIMPLANTACIÓ D''''INSTAL�LACIONSINSTAL�LACIONSINSTAL�LACIONSINSTAL�LACIONS     
SOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN LES COBERTES DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICSSOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN LES COBERTES DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICSSOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN LES COBERTES DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICSSOLARS FOTOVOLTÀIQUES EN LES COBERTES DE DIFERENTS EQUIPAMENTS PÚBLICS    
MUNICIPALS QUE HA DE SERVIR DE BASE PER LMUNICIPALS QUE HA DE SERVIR DE BASE PER LMUNICIPALS QUE HA DE SERVIR DE BASE PER LMUNICIPALS QUE HA DE SERVIR DE BASE PER L''''APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIALAPROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIALAPROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIALAPROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL    
CORRESPONENTCORRESPONENTCORRESPONENTCORRESPONENT

El Ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 29 de juliol de 2008, va aprovar l'adhesió 
de la Corporació al Pacte d'Alcaldes per aconseguir els objectius comunitaris de reducció d'emissions 
de gasos efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb fonts 
d'energia renovables.

En el mateix acord es van adoptar els compromisos derivats del pacte, entre els que hi ha  elaborar un 
Pla d'Acció per l’Energia Sostenible (PAES) en un termini màxim d’un any des de la data d'Adhesió al 
Pacte. Per a la realització d’aquestes tasques s’ha disposat del suport, regulat mitjançant conveni, de 
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), 2009-2020, es va aprovar el juliol de 2009 i té la 
finalitat global de reduir les emissions de CO2 un mínim del 20% respecte les emissions de 2005. El 
PAES contempla 236 projectes, dels quals 127 projectes són en edificis públics, i la resta són en 
altres àmbits: mobilitat urbana, residus, millora de l’enllumenat públic i semàfors, millores en la gestió 
energètica municipal, generació elèctrica, renovació de la flota de vehicles i d’altres relacionats amb el 
sector residencial, terciari i industrial . 

Entre les actuacions incloses en el PAES es troba la concessió d’un dret d’ús sobre uns béns de 
domini públic per a la construcció i explotació de  sistemes de producció d’energia elèctrica mitjançant 



la tecnologia solar fotovoltaica, i estimada la seva oportunitat i conveniència per als interessos públics 
municipals, el Servei de Medi Ambient ha elaborat un projecte d'implantació d'instal�lacions solars 
fotovoltàiques  en les cobertes dels diferents equipaments públics municipals .  

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     ::::    

IIII.... L'article 63 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d'octubre, preveu que quan se sol�liciti fer una ocupació dels béns de domini públic de forma privativa, 
i d'acord amb la naturalesa del bé o compatible amb aquest, s'ha de presentar una memòria 
explicativa de la utilització i dels seus fins .

IIIIIIII.... L'ús demanat del bé demanial de propietat municipal està sotmès a concessió administrativa, donat 
que implica la modificació i transformació del domini públic, de manera que resulta d'aplicació el 
procediment establert als articles 61 a 70 del Reglament de patrimoni dels ens locals.

IIIIIIIIIIII.... D'acord amb l'article 52.2.n), 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, que estableix la competència del Ple de la 
Corporació en les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el  10% dels 
recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, i també els contractes i 
les concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de 
menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referit 
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superior a la quantia 
assenyalada en aquesta lletra. 

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar el projecte d'implantació d'instal�lacions solars fotovoltàiques en les cobertes dels 
diferents equipaments públics municipals, que ha de servir de base per l'aprovació de la concessió 
demanial corresponent.

SegonSegonSegonSegon.... Sotmetre a informació pública el present projecte per un termini de trenta dies des de la 
publicació dels corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes 
de la Corporació; acordant que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap 
al�legació, s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT.

TercerTercerTercerTercer .... Delegar a la Junta de Govern Local la tramitació del plec de condicions que ha de regir la 
concessió demanial del dret de vòl dels diferents equipaments públics municipals per a la instal�lació 
de plaques fotovoltàiques. 

Alcalde president:
Per fer-ne la presentació té la paraula el regidor de Medi Ambient, el senyor Albert Camps, endavant, 

Sr. Camps:
Bona tarda a tothom. En el Programa d’Actuació Municipal s’estableix la prioritat de fomentar l’estalvi i 
l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables com a objectius necessaris per assolir l’estalvi 
de recursos i reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en la lluita contra els efectes del canvi 
climàtic.

El nostre compromís vers una gestió energètica més eficient no és d’ara. Des de la seva fundació 
formem part de la Red Española de Ciudades por el Clima, plataforma d’abast estatal que aplega 
molts municipis que com nosaltres comparteixen la necessitat d’avançar en el desenvolupament de 
polítiques d’eficiència i estalvi energètic . 

Som un municipi coordinador i juguem un paper actiu al si del grup d’eficiència i estalvi energètic de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona .
Fruit d’aquest compromís, Granollers es va sumar al Pacte d’alcaldes inspirat per la Unió Europea 
adherint-se al Pacte mitjançant un acord de Ple el juliol de 2008. 

L’adhesió al Pacte d’Alcaldes comportava el compromís del municipi de reduir en un 20% les 
emissions en l’horitzó de 2020. Per assolir aquest objectiu calia elaborar un Pla d’Acció per a l’Energia 



Sostenible (PAES) (2009-2020), document que va ser aprovat en el Ple de juliol de 2009 i que va ser 
el primer en ser redactat d’acord amb la metodologia establerta pel Pacte d’alcaldes.

Recordem que el PAES contempla 236 projectes, dels quals 127 són en edificis públics, i la resta en 
altres àmbits: com la mobilitat urbana, residus, millora de l’enllumenat públic i semàfors, millores en la 
gestió energètica municipal, generació elèctrica, renovació de la flota de vehicles i d’altres relacionats 
amb el sector residencial, terciari i industrial .

Així entre les accions incloses en el PAES es troba la concessió d’un dret d’ús sobre uns béns de 
domini públic per a la construcció i explotació de sistemes de protecció d’energia elèctrica mitjançant 
la tecnologia solar fotovoltaica.

El 19 de novembre de 2010 un Reial Decret regulava i modificava determinats aspectes relatius a 
l’activitat d’energia elèctrica en règim especial. Era necessari, doncs, redactar un plec model per a la 
cessió de cobertes per ajustar-ho a la nova normativa.

El plec que avui acompanyem en aquest projecte és el resultat de setmanes de treball amb l’Àrea de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, el bufet d’advocats KPMG Abogados experts en la 
matèria, i l’Ajuntament de Granollers amb la participació de tècnics del servei de Medi Ambient i 
Espais Verds i de l’oficina de contractació municipal. Agrair a tothom que hi ha participat la seva 
col�laboració i en especial a la Diputació de Barcelona que sempre ha estat al costat dels municipis en 
el procés del Pacte d’Alcaldes, l’elaboració del PAES i ara la redacció del plec de clàusules .

Una vegada més Granollers pioner. Som el primer municipi que presentem un plec de clàusules 
d’acord amb la recent normativa vigent i el nostre plec de clàusules servirà de model d’aplicació a 
altres municipis.

Transcorregut el període d’exposició pública es faculta la Junta de Govern per iniciar el concurs de 
licitació per tal que aquelles empreses interessades puguin instal�lar plaques solars fotovoltaiques en 
set cobertes d’equipaments municipals que són:
1- Escola Municipal de Treball
2- CEIP Granullarius
3- Centre Vallès
4- Centre Cívic Nord
5- CEIP Pau Vila
6- Pavelló poliesportiu del Congost
7- Escola Bressol el Teler

El període de concessió s’estableix en 25 anys, a partir dels quals la instal�lació revertirà a 
l’Ajuntament. A canvi l’Ajuntament de Granollers rebrà un cànon a canvi de la venda de l’energia 
elèctrica que les plaques produiran. 

La memòria que acompanya l’expedient també conté un estudi econòmic, segons el qual en base a 
estudis previs que s’han efectuat per part d’enginyeries especialitzades, els set cobertes que traurem 
a licitació signifiquen una potència instal�lada de 257,14 kW, una producció de 311.124 kW a l’any i un 
estalvi d’emissions anual que s’estima en 120.000 kilos de CO2. També es valora el cost de la 
instal�lació, la facturació econòmica anual, els beneficis bruts estimats de l’adjudicatari i el ventall del 
cànon que l’Ajuntament podria rebre. La instal�lació de les set cobertes suposarà una inversió 
estimada de 915.000 euros.

Completa l’informe una completa documentació descriptiva de les cobertes amb una fitxa amb les 
dades més rellevants per a cadascuna de les instal�lacions i els plànols corresponents, per facilitar la 
oferta de les empreses que puguin estar interessades.

El document que avui portem a Ple és una passa més en el compromís ferm des del govern municipal 
d’avançar cap a una ciutat que volem més eficient des del punt de vista energètic, i que afavoreix la 
implantació de les energies netes. 

L’Agenda 21 i el Pla d’acció per l’energia sostenible són els fulls de ruta que ens assenyalen aquest 
camí a seguir. Una ciutat que volem cada vegada més respectuosa amb el medi ambient. Moltes 
gràcies



Alcalde president:
Moltes gràcies. En aquest punt també hi ha acord, no hi ha intervencions demanades, per tant 
l'aprovaríem per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número set, 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER ADICTAMEN RELATIU A DECLARAR DESERT EL PROCEDIMENT OBERT ENDEGAT PER A    
LLLL''''EXERCICI DE LEXERCICI DE LEXERCICI DE LEXERCICI DE L''''ACTIVITAT ECONÒMICA DACTIVITAT ECONÒMICA DACTIVITAT ECONÒMICA DACTIVITAT ECONÒMICA D''''EXPLOTACIÓ DEXPLOTACIÓ DEXPLOTACIÓ DEXPLOTACIÓ D''''UNA ESTACIÓ DE SERVEI ENUNA ESTACIÓ DE SERVEI ENUNA ESTACIÓ DE SERVEI ENUNA ESTACIÓ DE SERVEI EN    
UNS TERRENYS DE TITULARITAT PÚBLICA SITUATS A LUNS TERRENYS DE TITULARITAT PÚBLICA SITUATS A LUNS TERRENYS DE TITULARITAT PÚBLICA SITUATS A LUNS TERRENYS DE TITULARITAT PÚBLICA SITUATS A L''''AVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀ,,,,239239239239    DEDEDEDE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    MITJANÇANT SISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA I  ENDEGAR UNMITJANÇANT SISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA I  ENDEGAR UNMITJANÇANT SISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA I  ENDEGAR UNMITJANÇANT SISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA I  ENDEGAR UN    
NOU PROCEDIMENT LICITATORI PER ADJUDICAR AQUESTA CONCESSIÓNOU PROCEDIMENT LICITATORI PER ADJUDICAR AQUESTA CONCESSIÓNOU PROCEDIMENT LICITATORI PER ADJUDICAR AQUESTA CONCESSIÓNOU PROCEDIMENT LICITATORI PER ADJUDICAR AQUESTA CONCESSIÓ ....

En data 27 de juliol de 2010, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària va aprovar iniciar l'expedient 
per a l'exercici per part d'aquest Ajuntament de l'activitat econòmica de concessió administrativa de 
l'ús privatiu dels terrenys de domini públic municipal situats a l 'Avinguda Sant Julià, 239 de Granollers, 
per a la instal.lació d'una estació de Servei, a desenvolupar i explotar per part d'aquest Ajuntament, 
així con nomenar la Comissió Pública d'Estudi encarregada d'elaborar la memòria corresponent.

En data 28 de setembre de 2010, el Ple de l'Ajuntament, va aprovar inicialment la memòria justificativa 
i demès documents per la implantació d'una activitat econòmica de la instal.lació d'una benzinera a 
l'Avinguda Sant Julià, 239 , mitjançant el sistema de concessió administrativa de lliure concurrència .

En data 30 de novembre de 2010, el Ple de l'Ajuntament , va aprovar  la contractació i l'inici del 
procediment obert  mitjançant sistema de concessió administrativa de caràcter demanial, per a 
l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació d'una estació de servei en els terrenys de titularitat 
pública situats a l'Avinguda Sant Julià, 239 de Granollers.

En data 29 de desembre de 2010 es va publicar el corresponent anunci licitatori en el Dirari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya (DOGC) i en data 31 de desembre de 2010 es va publicar al BOPB , 
indicant la data límit per a prestació de pliques a 21 de gener de 2011. Dins d'aquest termini no es va 
presentar cap proposta per la qual cosa, la Mesa de Contractació proposa declarar deserta la licitació .

Atès l'informe del cap de l'Àrea Territorial, que consta a l'expedient, en el què proposa obrir un nou 
procediment de licitació, prèvia modificació dels plecs de clàusules administratives, donat que el preu 
de la betzina va fluctuant contínuament i es necessari l'adaptació de les condiciones 
tècniques-econòmiques a les necessitats del mercat. La modificació dels plecs consistirà en canviar el 
cànon anual mínim de sortida i els anys màxims d 'execució del contracte.

Es proposa un cànon inicial mínim de 1.100.000,00 euros i un cànon anual mínim de 10.000,00 euros. 
La durada de l'execució de la concessió serà com a màxim de 50 anys.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

Article 19.1.b) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la �

consideració d'aquest contracte com a contracte administratiu de naturalesa especial .
Article 218.4 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 i a l'article 59 del Decret 336/1988, de 27 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament dels ens Locals i la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, pel que fa ala tipificació com a concessió demanial de terrenys de domini públic .
Article 22.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en quan a la �

competència del Ple de la Corporació,  per adoptar aquest acord, per tractar-se d'una concessió 
de més de quatre anys.
Article 135.3 de la Llei 34/2010 de 5 d'agost, de modificació de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de �

Contractes del Sector Públic, pel que fa a declarar desert el procediment per manca d'ofertes.



    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Declarar desert el procediment obert endegat mitjançant sistema de concessió 
administrativa de caràcter demanial, per a adjudicar l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació 
d'una estació de servei en els terrenys de titularitat pública situats a l'Avinguda Sant Julià, 239 de 
Granollers, per manca de presentació de ofertes.

SEGONSEGONSEGONSEGON....  Disposar l'obertura d'un nou procediment obert per a adjudicar mitjançant sistema de 
concessió administrativa de caràcter demanial, l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació d'una 
estació de servei en els terrenys de titularitat pública situats a l'Avinguda Sant Julià, 239 de 
Granollers, amb un cànon anual de sortida de  10.000,00    euros i un màxim d'anys d'explotació del 
contracte de 50 anys.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Aprovar els nous plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el nou procediment obert, amb les modificacions econòmiques pertinents, 
mitjançant sistema de concessió administrativa .

QUARTQUARTQUARTQUART.... Publicar l'anunci licitatori pel termini de VINT dies naturals, de conformitat amb allò que 
preveu l'article 143 de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, en el DOGC, en el BOPB i en 
el perfil del contractant de la web municipal .

Alcalde president:
No sé si el tinent d'alcalde vol afegir alguna qüestió, em sembla que està prou explicat, aquí no hi ha 
intervencions, si que hi ha petició de votació, ¿vots favorables a la proposta? 14, ¿vots contraris? Cap, 
¿Abstencions? 10. Per tant, aprovaríem aquest punt, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    14141414    PSCPSCPSCPSC::::    14141414
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    capcapcapcap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    10101010    CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    2222 ERCERCERCERC::::    2222

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació, el punt número vuit, 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''ADHESIÓ PER PART DEL CONSELL DE LA FORMACIÓADHESIÓ PER PART DEL CONSELL DE LA FORMACIÓADHESIÓ PER PART DEL CONSELL DE LA FORMACIÓADHESIÓ PER PART DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ    
PROFESSIONAL I LPROFESSIONAL I LPROFESSIONAL I LPROFESSIONAL I L ''''OCUPACIÓ DE GRANOLLERS A LOCUPACIÓ DE GRANOLLERS A LOCUPACIÓ DE GRANOLLERS A LOCUPACIÓ DE GRANOLLERS A L ''''ACORD MARC DE COL�LABORACIÓ PERACORD MARC DE COL�LABORACIÓ PERACORD MARC DE COL�LABORACIÓ PERACORD MARC DE COL�LABORACIÓ PER    
A LA CREACIÓ I EL FOMENT DEL FÒRUM DE LES CIUTATS AMB CONSELLS DE LAA LA CREACIÓ I EL FOMENT DEL FÒRUM DE LES CIUTATS AMB CONSELLS DE LAA LA CREACIÓ I EL FOMENT DEL FÒRUM DE LES CIUTATS AMB CONSELLS DE LAA LA CREACIÓ I EL FOMENT DEL FÒRUM DE LES CIUTATS AMB CONSELLS DE LA    
FORMACIÓ PROFESSIONALFORMACIÓ PROFESSIONALFORMACIÓ PROFESSIONALFORMACIÓ PROFESSIONAL

PrimerPrimerPrimerPrimer:

El Ple de l'Ajuntament de Granollers del dia 24 de febrer de 2009, va aprovar la Constitució del 
Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers (d'ara en endavant Consell de la FP) i 
els seus estatuts, com a òrgan consultiu de l'Ajuntament de Granollers per a la millora i la innovació de  
la Formació Professional.

SegonSegonSegonSegon:

El Consell de la FP de Granollers, ha treballat en la línia que marquen els seus objectius fixats en 
l'article 5 dels Estatuts i sempre sota les directrius del Plenari i la Comissió Permanent d'aquest 
Consell. Precisament aquest darrer òrgan, va aprovar en data 23 de novembre de 2010 que treballés 
amb els altres 5 consells de la FP existents a Catalunya, per tal de potenciar la relació i cohesió entre 



aquests consells municipals amb els objectius de :

1. Treballar des de la proximitat del territori, aportant el coneixement que ens dóna la relació 
habitual amb els agents locals, per millorar la Formació Professional a les nostres ciutats . Aquest és el 
nostre capital i el volem posar en valor davant col�laborant amb les altres administracions .
2. Proposar-nos com interlocutors necessaris en els nostres territoris, a les institucions i 
organismes competents,  per avançar en una visió integrada de la Formació Professional .
3. Defensar el paper de cada Consell com els responsables d’elaborar les demandes i propostes 
dels respectius territoris en relació a la planificació i coordinació de la formació professional inicial i 
per l’ocupació. 
4. Potenciar la relació i cohesió entre els diferents Consells de la Formació Professional integrats 
en el Fòrum, incorporant, en els respectius Plans de Treball, el compromís de treballar 
coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i experiències entre els mateixos. Tot i 
mantenint l’autonomia de cada Consell en les relacions institucionals i tècniques amb d’altres 
administracions.
5. Participar, de manera activa, en els diferents òrgans de planificació i coordinació de la Formació 
Professional creats per les entitats municipalistes , i en les zones educatives de cada territori .
6. Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en la Formació 
professional, tant a nivell local com de les altres administracions .

TercerTercerTercerTercer ::::    
 
Que és voluntat dels territoris que compten amb Consells de la Formació Professional, el poder signar 
un acord marc de col�laboració per fomentar aquest fòrum de relació i cohesió.

QuartQuartQuartQuart::::    

Que els Estatus del Consell de la FP, estableixen que aquest pot adoptar els acords necessaris per 
desenvolupar les seves finalitats i funcions .

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar l'adhesió del Consell de la FP de Granollers a l'Acord Marc de col�laboració per a la 
creació i el foment del fòrum de les ciutats amb Consells de la Formació Professional, constituït per 
Barcelona, Terrassa, Hospitalet de Llobregat, Mataró, Granollers i Lleida.

SegonSegonSegonSegon. Facultar al senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers i president del Consell o a la 
senyora Pietat Sanjuán i Trujillo, regidora de l'Àrea d'Educació  i vicepresidenta del Consell de FP de 
Granollers en el cas de delegació de la signatura.

TercerTercerTercerTercer. Notificar el present acord a les persones interessades. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. En farà la presentació la regidora d'Educació, la senyora Pietat Sanjuán.

Sra. Sanjuán: 
Gràcies, alcalde. Bé, avui portem a l’aprovació d’aquest Ple, l’adhesió del Consell de la FP i 
l’Ocupació de Granollers a l’Acord Marc de col�laboració per a la creació i el foment del Fòrum de les 
ciutats amb consells de la FP.

Un acord que neix de la voluntat de relació i col�laboració de les ciutats amb consell de la FP 
(Barcelona, Terrassa, Mataró, l’Hospitalet, Lleida i Granollers) reunides a la nostra ciutat el passat 
novembre en la 1a Jornada dels nostre Consell que és també, la primera trobada dels diferents 
consells de FP.

Si recordem, ara fa dos anys, el ple del 24 de febrer de 2009 va aprovar per unanimitat la creació i la 
constitució del CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I  L'OCUPACIÓ DE GRANOLLERS, 
recollint la proposta del Pla d'Actuació Municipal, i es va constituir com a òrgan de reflexió i de 
coordinació entre administracions, empresaris, sindicats, etc. pel que fa a temes que tinguin a veure 



amb la formació i l'empresa.

El Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers té vocació de ser un òrgan consultiu 
i de participació social. Una plataforma estable, fruit del consens on participen tots els agents 
educatius, socials i econòmics que operen en el territori per tal d’establir una línia de cooperació entre 
el sistema educatiu i el sistema productiu. L’objectiu principal no és altre que  gestionar un pla de la 
ciutat per a la transició a la vida activa i un pla ciutadà per a la formació professional, amb voluntat 
d'integració de totes les plataformes existents i amb la finalitat d'optimitzar la inserció professional, tot 
adequant-se a les necessitats del nostre teixit empresarial .

El nostre Consell s’organitza a través d’una comissió permanent  i dels diferents grups de treball que, 
des de la seva constitució  tenim operatius i que han fet fins ara diferents propostes de treball per 
avançar en les línies que tenim marcades.

- El grup de promoció de la FP al territori per adaptar-la a les necessitats del teixit productiu: està 
treballant per unificar la difusió de l’oferta de formació a través de granollersfp.cat, avançant en el 
coneixement de les necessitats i proposant oferta a través de la formació ocupacional i continua de les 
entitats executores i  nous cicles formatius de formació reglada a la ciutat ( un dels resultats és el nou 
cicle de Tècnic d’emergències Sanitàries, i l’augment d’oferta del cicle d’auxiliar d’infermeria) 

-  La comissió per a un Pla de transició Escola-Treball ha creat un grup estable de Programes 
Qualificació Professional Inicial (PQPI) de la ciutat, per tal de coordinar els programes, demandes, 
ofertes,… a més des del Consell de la FP amb el servei de Promoció econòmica s’han coordinat les 
demandes de programes de transició treball com cases d’oficis, programa suma’t, joves en formació 
(curs de soldadura per nois majors de 16 sense ESO),, que ofereix formació a uns 150 joves aturats…
-
- Des del grup per Fomentar la inserció laboral i professional dels joves a la ciutat: es treballen 
aspectes de l’orientació (s’ha creat una taula d’orientadors) i  comptant amb els serveis de joventut, 
promoció econòmica, serveis socials i educació, conjuntament amb els sindicats han coordinat els 
seus serveis d’inserció per a joves. Un dels objectius més importants d’aquest grup és fer propostes 
per disminuir el fracàs i l’abandonament escolar precoç, de manera que, a més d’haver identificat els 
alumnes de tots els centres de la ciutat que no continuen estudiant després de 4rt d’ESO, s’han creant 
unes fitxes on es fa un seguiment d’aquests alumnes, per tal de poder-los oferir una via per tornar al 
sistema educatiu.
-
- També una comissió específica del consell  ha treballat colze a colze amb el programa FP.CAT i 
el Qualifica’t de manera que s’han signat  convenis per facilitar el reconeixement  i la validació de 
formació i experiència professionals amb l’Hospital de Granollers, el propi Ajuntament de Granollers i 
la Fundació Paco Puerto, PIMEC i empreses com Ambulàncies Lázaro.

- Finalment, el grup de Consolidació i impuls:  ha estat l’encarregat d’establir relacions amb altres 
organismes per treballar conjuntament la FP, ha col�laborat en la segona edició de la fira GUIA’T i ha 
organitzat la 1ª edició de la Jornada del Consell de la FP de Granollers . 
Ha estat justament aquest grup el que va proposar a la Comissió Permanent del 23 de novembre de 
l’any passat, la iniciativa d’establir aquest Acord Marc de col�laboració entre ciutats amb Consells. Un 
Acord al que avui aprovem adherir-nos i que significarà:

1.  Enfortir-nos i proposar-nos com a interlocutors necessaris en els nostres territoris, a les 
institucions i organismes competents,  per avançar en una visió integrada de la Formació Professional .

2.  Defensar el paper de cada Consell com el responsable d’elaborar les demandes i propostes del 
respectiu territori en relació a la planificació i coordinació de la formació professional inicial i per 
l’ocupació. 

3. Potenciar la relació i cohesió entre els diferents Consells de la Formació Professional integrats en 
el Fòrum, incorporant, en els respectius Plans de Treball, el compromís de treballar coordinadament i 
facilitant la transferència de coneixements i experiències entre els mateixos. Tot i mantenint 
l’autonomia de cada Consell en les relacions institucionals i tècniques amb d’altres administracions .



4. Participar, de manera activa, en els diferents òrgans de planificació i coordinació de la Formació 
Professional creats per les entitats municipalistes , i en les zones educatives de cada territori .

5. Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments implicats en la Formació 
professional, tant a nivell local com de les altres administracions .

Tot això, treballant des de la proximitat, des del territori. Aportant el coneixement que ens dóna la 
relació habitual amb els agents locals, per tal de millorar la Formació Professional de les nostres 
ciutats.

Aquest és el nostre capital i el volem posar en valor col�laborant entre nosaltres i amb les altres 
administracions. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí també hi ha acord i no hi ha petició de paraules i per tant l'aprovaríem per 
unanimitat aquesta creació d'aquest Fòrum de ciutats amb Consells de la Formació Professional ,

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número nou, 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTREDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTREDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTREDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL�LABORACIÓ ENTRE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CLUB BALONMANO GRANOLLERS PER LA PROMOCIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CLUB BALONMANO GRANOLLERS PER LA PROMOCIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CLUB BALONMANO GRANOLLERS PER LA PROMOCIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CLUB BALONMANO GRANOLLERS PER LA PROMOCIÓ    
DE LDE LDE LDE L''''ESPORT DE LESPORT DE LESPORT DE LESPORT DE L ''''HANDBOL A LA NOSTRA CIUTATHANDBOL A LA NOSTRA CIUTATHANDBOL A LA NOSTRA CIUTATHANDBOL A LA NOSTRA CIUTAT

La ciutat de Granollers és reconeguda arreu, entre altres, per la seva experiència i qualitat esportiva, 
essent una població amb un gran ventall de modalitats esportives diferents .

Que el Servei d’Esports de l’Ajuntament de Granollers dins de la programació esportiva, contempla el 
suport a les entitats i les activitats esportives .

Que per poder complir aquest programa necessita la col�laboració de les entitats i associacions 
esportives per tal que aquestes, mitjançant la iniciativa pròpia, portin a terme activitats. 

Que el club Balonmano Granollers, en el seu esquema esportiu, gaudeix d’un equip (sènior masculí) 
que participa a la lliga ASOBAL, així com el segon equip que milita a la Lliga nacional. Les categories 
inferiors (masculines i femenines) van del juvenil fins a prebenjamins.

Que ambdues parts de comú acord, convenen formalitzar conveni de col�laboració per afavorir la 
promoció de l'esport de l'handbol a la nostra ciutat.

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Esports en el qual proposa la signatura d'un conveni que 
reguli aquesta col�laboració.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMER. Aprovar la signatura del conveni de col�laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Club 
Balonmano Granollers per la promoció de l'esport de l'hanbol a la nostra ciutat, de conformitat als 
pactes següents:

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Objecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveniObjecte del conveni ....
L’objecte del conveni és establir la col�laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el 
Balonmano Granollers (a partir d’ara BMG) per treballar en el foment i promoció de l’esport del 
l’handbol mitjançant la potenciació de l’esport de base i i el manteniment d’un equip en 
categoria ASOBAL.
 



SEGONSEGONSEGONSEGON.----        Obligacions de l’Ajuntament de GranollersObligacions de l’Ajuntament de GranollersObligacions de l’Ajuntament de GranollersObligacions de l’Ajuntament de Granollers ....
2222....1111....- L’Ajuntament de Granollers cedeix al BMG la utilització de l’edifici municipal situat en el 
carrer del Voluntaris 92, núm 1 com a local social i oficines del club, segons acord ja existent 
amb anterioritat a l’aprovació d’aquest conveni. 

2222....2222    ....- L’Ajuntament de Granollers cedeix i cedirà la utilització de les pistes del Palau d’Esports 
(pistes principal i annexa), la pista 5 del pavelló del Tub i la pista del pavelló municipal de Can 
Bassa en horaris a convenir entre el Club i l’Ajuntament per tal que el primer pugui realitzar la 
seva activitat esportiva, sempre segons disponibilitat de la instal�lació, per entrenaments i 
partits de competició oficial i amistosa.

La utilització d’aquest espais per entrenaments té un valor en la temporada 2010/2011 de 
415.281 euros.

De conformitat a allò establert a l'epígraf 1er, darrer paràgraf, de les Ordenances Fiscals 2011, 
aprovades per l'Ajuntament en Ple de data 26 d'octubre de 2010, el club resta exempt del 
pagament de l'import esmentat en concepte de lloguer d'espais.

Atès que la utilització de les pistes del Palau d’Esports és preferencial però no exclusiva, 
l’Ajuntament de Granollers notificarà amb temps suficient des del punt de vista reglamentari de 
cada competició, la possibilitat d’anul�lar les activitats, per tal que el club pugui realitzar les 
accions que consideri convenient davant de tercers.

Aquest conveni no impedeix al club de poder utilitzar altres instal.lacions esportives en el cas 
que la seva activitat així ho requereixi, en aquests casos sense preferència davant altres 
entitats .

2222....3333....- L’Ajuntament facilitarà al BMG la infraestructura necessària per la realització de la 
Granollers Cup i Torneig Coaliment, segons disponibilitat.

2222....4444....- Les despeses de funcionament i consergeria dels entrenaments i partits dels equips del 
BMG i altres activitats esportives organitzades pel club  (oficials o amistoses) aniran a càrrec del 
pressupost de l’Ajuntament. 

2222....5555....- Les despeses ocasionades en la celebració d’activitats no esportives o de lleure que el 
club vulgui portar a terme a les instal�lacions esportives municipals, aniran a càrrec del propi 
club a preu de cost així com el cost de consergeria, sempre que sigui fora de l’horari oficial .

Aquestes despeses es limitaran a la utilització , però en cap cas s’entendran les de manteniment 
i/o gestió.

2222....6666....- L’Ajuntament posa a disposició del club:
---- un espai en el web municipal.
---- autorització per penjar dues pancartes informatives de les activitats puntuals del club al 
carrer (l'espai per la col�locació de les mateixes no és exclusiu i per tant s’haurà de notificar 
puntualment la seva utilització).
---- la col�locació de publicitat en el Palau d’Esports a les baranes de les grades retràctils i en 
suports mòbils en els partits dels equips de màxim nivell (1a nacional i ASOBAL). La 
publicitat s’haurà de treure quan les activitats que es realitzin en aquella instal�lació no siguin 
del BMG. Per a altres espais, caldrà una autorització expressa. En el cas de la col�locació 
d’adhesius sobre el parquet, aquests seran confeccionats de tal manera que facilitin la seva 
retirada. En el cas de desperfectes en el parquet quan aquests es retirin, anirà a càrrec del 
club la seva reparació.

2222....7777....- L'Ajuntament de Granollers es compromet a aportar al Club Balonmano Granollers, en 
concepte de subvenció directa, un import anual que per a l'any 2011 es fixa en la quantitat de 
100.000 euros, que anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària G100.91220.48402, i que ha 
estat degudament tramitada amb anterioritat al present conveni.

L'import de la subvenció per als següents anys de vigència del conveni serà de la mateixa 



quantitat que la de 2011 (100.000 euros anuals), segons disponibilitat pressupostària.

Amb caràcter excepcional, i a l'empara de l’article 22.2.c) de la Llei 38/2003, de 17 novembre, 
General de Subvencions (BOE 18 novembre 2003, núm. 276), i de l'article 11 de la Ordenança 
municipal de subvencions, l'esmentada subvenció s'exceptua del procediment de concurrència , 
amb l'objecte de fomentar la política esportiva i l 'educació en el lleure.

Aquesta aportació no exclou la possibilitat per part del BMG de sol�licitar altres ajuts per 
activitats puntuals i concretes dins el període de pública concurrència

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Obligacions del club Balonmano GranollersObligacions del club Balonmano GranollersObligacions del club Balonmano GranollersObligacions del club Balonmano Granollers
3333....1111....- Crear una escola esportiva d’handbol amb un projecte esportiu i educatiu i oberta a tots els 
nois i noies de la ciutat.

3333....2222....- Organitzar tornejos de competició d'esport base per promoure l'esport de l’handbol a la 
ciutat. 

3333....3333....- A fer constar en totes les publicacions que editi per activitats puntuals la frase “Col.labora” 
amb el logotip de l'Ajuntament de Granollers. El club entregarà al Servei d'Esports un exemplar 
de cada publicació (a excepció dels cartells oficials de la competició regular ).

3333....4444....- Que els jugadors dels diferents equips del club portin en alguna part de la roba esportiva 
de joc la serigrafia “G” i el primer equip la porti com a mínim a la samarreta. En el cas que la 
campanya es modifiqui, el club modificarà l'eslògan segons les indicacions de l 'Ajuntament i 
assumint-ne el cost.

3333....5555....- Mantenir actualitzades les dades que afectin l 'entitat i que figurin al registre d'entitats 
municipals.

3333....6666....- A participar i col�laborar en les activitats organitzades per l  'Ajuntament de Granollers

3333....7777....- A facilitar les dades que l’Ajuntament requereixi en relació a la utilització dels diners de la 
subvenció concedida.

3333....8888....- Autoritzar qualsevol comprovació sobre la utilització de les quantitats concedides o la 
presentació d’informació de les auditories, si és el cas.

3333....9999....- El club disposarà d’una assegurança de responsabilitat civil per a totes les activitats que 
realitzi en les instal�lacions esportives municipals. Un còpia compulsada s’entregarà a 
l’Ajuntament de Granollers quinze dies desprès de la signatura d’aquest conveni .

El club haurà d'acreditar anualment la vigència de l'esmentada pòlissa mitjançant la  
presentació del rebut corresponent al seu pagament.

El club eximeix l'Ajuntament de tota responsabilitat pels danys que es puguin ocasionar a les 
persones o als bens en el desenvolupament de les seves activitats .

3333....10101010....- El BMG s’obliga a mantenir un equip sènior masculí participant en la competició 
organitzada per ASOBAL

3333....11111111....- El BMG es compromet a justificar aquesta subvenció abans del 28 del mes de febrer de 
l'any següent a la seva concessió per un import igual o superior a la subvenció concedida .

3333....12121212.-.-.-.- Les despeses ocasionades en la celebració d’activitats no esportives o de lleure que el 
club vulgui portar a terme a les instal�lacions esportives municipals, aniran a càrrec del propi 
club a preu de cost així com el cost de consergeria, sempre que sigui fora de l’horari oficial, tal 
com s'estableix al pacte 2.5 del present conveni.

QUARTQUARTQUARTQUART....- Durada del conveniDurada del conveniDurada del conveniDurada del conveni     ....



La durada del present conveni serà de quatre anys (4 anys), i retroactuarà els seus efectes al 
dia 1 de gener de 2011, essent vigent fins al dia 31 de desembre de 2015.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.----    Extinció del conveniExtinció del conveniExtinció del conveniExtinció del conveni     ....
5555....1111....- Són causes d'extinció del conveni:

- Fi de la durada del conveni
- Incompliment del present conveni
- La pèrdua de la categoria esportiva del 1r equip (la participació en la competició 
organitzada per ASOBAL)

5555....2222....- En cas de resolució anticipada del conveni, el BMG haurà de retornar la quantitat 
proporcional de la subvenció anual atorgada que l'Ajuntament en el cas que aquesta ja s'hagi 
fet efectiva per a l'any corresponent. 

SEGON. Facultar el senyor Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, per a la 
signatura del conveni.

TERCER. Notificar aquesta acord a l'entitat La Caixa i a l'Àrea Econòmica de l'Ajuntament de 
Granollers.

Alcalde president:
Moltes gràcies. En farà la presentació el regidor d'Esports, senyor Josep Maria Junqueras, endavant,

Sr. Junqueras: 
Si, bona nit. Avui portem a aprovació la signatura del Conveni de Col�laboració entre l'Ajuntament de 
Granollers i el Club Balonmano Granollers .

Aquest conveni de caràcter plurianual ve a regular els compromisos existents en el present i a 
garantir-los per un període de cinc anys. Per part de l'Ajuntament es recullen les aportacions 
dineràries, les instal�lacions esportives que utilitza el Club Balonmano Granollers, les ajudes a la 
Granollers CUP i al Coaliment o similar, i també el permís que regula la utilització de l'espai del Palau 
per publicitar els patrocinadors del Club. 

El Club, per la seva banda, es compromet a mantenir un primer equip a la màxima categoria, a l'actual 
Asobal. A mantenir, naturalment, una escola esportiva. A organitzar els torneigos de base que està 
anualment organitzant. A portar també el logotip de la ciutat a les equipacions que porten els seus 
equips i d'altres com: facilitar les dades que se'ls demana anualment per tenir les informacions 
correctes.

Bé, entenem que amb aquest conveni el que s'intenta, el que es procura és ajudar, a col�laborar, a 
trobar solucions, perquè el Club Balonmano Granollers doncs pugui sortir de la situació econòmica 
que avui en dia és prou delicada i que amb aquest conveni doncs pugui tenir una eina més per al qual 
pugui trobar opcions viables per sortir-se'n d'aquesta situació. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha demanades paraules, per part d'ERC, el senyor Pep Mur, endavant, 

Sr. Mur: 
Gràcies Alcalde. Bé, aquest és una mica un expedient d'aquells expedients trampa, no? Perquè 
d'alguna manera és obvi que tots els que estem aquí estem d'acord en donar aquest cop de ma que el 
handbol Granollers necessita, però ens ha donat la sensació que precisament per això, perquè era un 
fet tant evident i tant fàcil, aquesta manera de portar aquest expedient en el Ple via urgència, tot una 
mica barroerament, ens ha sorprès. Potser un expedient que podia ser planer, que podia ser senzill i 
que segurament no hagués tingut cap problema en la seva tramitació entenem que no s'ha portat 
d'una manera correcta formant part, una mica, en aquesta sempre poca transparència que nosaltres 
anem denunciant.



Per altra banda, ja entenem que és un suport al Handbol Granollers perquè fins ara això ja s'estava 
fent. Aquests 100.000 € de subvenció ja s'estaven donant. Ara el que fem és bloquejar-los en cinc 
anys i així facilitem que el Handbol Granollers pugui fer les seves gestions i per tant tirar endavant el 
projecte, ja estem d'acord amb això, només faltaria. El que no entenem o el que no veiem clar és com 
hem tirat endavant aquest procediment, el podíem haver fet d'una altra manera molt més senzilla i 
molt més clara. 

Nosaltres, com deia, compartim la necessitat d'establir aquest conveni amb el Balonmano Granollers 
per mantenir la visibilitat. Entenem que aquest conveni ens ha de permetre i així ho hem pogut llegir 
mantenir una mica la visibilitat de l'ús de les subvencions que es donen al Handbol Granollers, dic 
Balonmano i Handbol perquè hi ha alguns socis que els agrada que es digui Balonmano també, 
entenem potser la gestió del Handbol no ha estat prou clara i en aquest conveni, doncs d'alguna 
manera, entenc que inclús hi ha la facilitat, la possibilitat de demanar determinades auditories i que 
per tant això pot ser interessant. 

Aquest conveni, com a dit el regidor té l'objectiu de treballar pel foment i promoció de l'esport del 
handbol, mitjançant la potenciació de l'esport base, ho deixa clar el conveni i el manteniment de 
l'equip a la categoria Asobal. És veritat que quan llegim el conveni, hem vist l'obligatorietat de que 
l'equip es mantingui a la lliga Asobal per poder continuar gaudint d'aquesta subvenció, però en canvi 
no em vist en cap lloc, per exemple, l'obligació de garantir que un determinat nombre de jugadors del 
planter, Granollers precisament el que té és una fàbrica de fabricar jugadors de handbol, que un 
nombre de jugadors del planter juguin en el primer equip. A nosaltres ens hagués agradat que en 
conveni també s'hagués establert una mica aquest condicionant o aquest objectiu, hagués tingut força 
sentit per anar potenciant els jugadors, no parlo de jugadores perquè en el primer equip no tenim 
jugadores tenim jugadors només, per anar potenciant els jugadors que es van formant a la ciutat. 
Nosaltres inclús aniríem més enllà i els hi proposaríem que en el conveni afegissin alguna clàusula 
que aquests 100.000 € es poguessin millorar en el cas que el % de jugadors inscrits en el primer equip 
superessin el 60%, per exemple. 

També voldríem proposar que en aquest conveni, per exemple, es contemplés la potenciació d'un 
planter de tècnics, a llarg termini, no pas a curt termini, però a llarg termini facilitaria fins i tot poder 
tenir tècnics de la casa liderant, portant, dirigint el primer equip.

A nosaltres, potser això ja és una reflexió més conceptual, però segurament i per evitar més disgustos 
econòmics en el futur entenem que hauríem de tenir en compte que segurament el Handbol Granollers 
no té perquè plantejar-se jugar a la mateixa lliga que el Barça i el Ciudad Real. Els pressupostos 
d'aquestes ciutats son molt elevats i nosaltres suposo que contra aquests pressupostos no hi podem 
competir. Això no vol dir que no hi tinguem dret a, com objectiu, guanyar aquests dos equips cada 
vegada que ens enfrontem, només faltaria, però si que ens sembla que hem d'aconseguir aquest repte 
però d'acord amb la realitat de la nostra ciutat. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. La senyora Olano, per part del Partit Popular, endavant, 

Sra. Olano:
Si gracias señor Alcalde. Lo cierto es que tuvimos conocimiento de que este punto iba al orden del día 
en la Comisión de Hacienda del martes. El documento de convenio, que es sometido al Pleno, llega a 
nuestras manos el viernes y hoy se somete a consideración del Pleno.

Nosotros queremos como premisa que quede muy claro que es una cosa que tenemos interiorizada 
todos los grupos y nosotros en estos momentos estamos hablando en nombre del nuestro que el tema 
del convenio que nos parezca bien o no, no tiene nada que ver con nuestra consideración de lo que 
supone el Handbol en la ciudad. Osea, no confundamos aquí los elementos. Que se ha planteado y en 
eso compartimos por parte del regidor que hay que encontrar soluciones, estamos dispuestos. Que el 
documento que se nos aporta creemos que no entra a solucionar el tema, también lo manifestamos. 
Lo decimos porque la realidad del handbol en nuestra ciudad confluyen diferentes valores, uno es la 
defensa  de la capitalidad de nuestra ciudad y por tanto lo que supone el handbol que con 
independencia de que lleve pues o no nuestro símbolo todo el mundo sabe que es el Handbol de 



Granollers y por tanto la ciudad está volcada y que el ayuntamiento siempre a seguido la vía de 
ayudas, yo creo que no hay ningún problema en cuanto a esto.

Otra cosa es el convenio, porque en el convenio no se sabe si lo que es el interés se está plasmando 
jurídicamente de manera adecuada Si esto fuera una subvención normal y corriente al handbol y el 
handbol no hubiera tenido problemas estaríamos haciendo una aportación económica a un club de la 
ciudad por un importe y ya está. Si lo que se pretende para reforzar y ir mas allá de lo que es la 
subvención entonces estamos hablando de otra cosa, que creemos que este es el terreno que 
debemos de mirarnos estrictamente el convenio. Porque no es lo mismo dar una subvención que 
hacer de patrocinadores, no es lo mismo, y por lo tanto hay que establecer cuales son los límites del 
mecenazgo y cuales son los de la subvención. Porque por otro lado se está diciendo que esto es un 
convenio que va aportar mas solidez al handbol y lo empiezas a leer y es así, pero también no hay 
que llevarse a engaño. Aquí dice que será de una duración, una aportación, como se venía haciendo 
de 100.000 €, ningún problema y que esta subvención será para los próximos años según 
disponibilidad presupuestaria. Todos sabemos lo que es esto en política, que en estos momentos es 
una buena intención pero después, que sabemos si a lo mejor vamos a tener problemas para atender 
otras partidas que a lo mejor van a ser mas prioritarias, dios quiera que no, pero no lo sabemos y 
menos aun lo sabe los equipos que estamos en la oposición, no tenemos datos para ello. De la misma 
manera, por parte del Club, a lo mejor ustedes tienen esos datos pero nosotros nada mas sabemos lo 
que ha salido en la prensa respecto a que tienen problemas y no lo ponemos en cuestión, pero 
creemos que cuando se va a plantear un convenio que va mas allá porque es un convenio de 
colaboración y por tanto puede estar vinculando tanto a gobiernos actuales como a gobiernos futuros 
creemos que un elemento importante a aportar hubiera sido la participación o una reunión del Club 
con todos los grupos políticos a fin y efecto de condicionar el gobierno actual y los posibles gobiernos 
futuros porque esa es la realidad, no es un convenio una donación de subvención para este año, sino 
que compromete los cuatro ejercicios siguientes. 

Por lo tanto, pensamos que faltan datos. Faltan datos como elementos de transparencia para poder 
tomar una decisión pues plenamente de manera equilibrada, porque las cosas hay que salvarlas o no 
en función de las posibilidades y nosotros desconocemos cuales son los datos, pero es mas, no 
somos ajenos a que existe una fundación y en el convenio no se habla para nada de la fundación. Una 
fundación además que tiene unos órganos de administración algunos con claro cariz político. 
Entonces yo pregunto: ¿El handbol en nuestra ciudad tiene cariz o adjetivo político o no? En todo caso 
planteemoslo cuál es el perfil que queremos dar al deporte en nuestra ciudad y podemos hablar de 
ello. Es mas una fundación exclusivamente tengo información por la prensa, pero una fundación que 
tiene patrimonio, entonces decimos si queremos salvarlos pues comprometámonos todos o ¿no? No 
lo sé, no tengo datos, pero considero que si que son unos elementos necesarios a aportar en la toma 
de decisión de un convenio que repito, con buenas intenciones dice: -ya no veo nada, esto de hacerse 
mayor- según disponibilidad presupuestaria y todos sabemos en política lo que significa esto, pues 
que si te va bien lo cumples y si no siempre habrá una premisa importante de última hora que es 
fundamental para la ciudad y no ponemos en duda la buena intención del equipo de gobierno, que 
quede claro, simplemente hemos pretendido poner encima de la mesa los pros y los contras y las 
maneras que consideramos que son adecuadas para enfocar un tema que creemos que estamos 
todos de acuerdo en que estamos dispuestos a apostar por el deporte en nuestra ciudad y 
especialmente por el handbol. Es por ello que nosotros pensamos que han faltado elementos para 
poder tomar una decisión todos juntos, creemos que si que tienen ustedes estos datos, que no están 
especificados dentro del expediente que acompaña al dictamen porque tampoco era preceptivo, pero 
bueno vuelvo a decir, el tema que es aprobar que todos estamos de acuerdo con el handbol, decimos 
que si y hacemos la subvención de cada año o realmente queremos buscar soluciones, nosotros 
jugamos a resolver problemas, no a crear convenios que después pueden tener un futuro u otro, es 
por ello que nosotros consideramos que nosotros consideramos que no se ha planteado de la manera 
adecuada y que hay puntos clave para el handbol de nuestra ciudad que tenían que haberse abordado 
y que quizá lo teníamos que haber abordado todos juntos. Sin embargo, daremos apoyo a este punto, 
pero no creo que sea la manera de enfocar un tema de ciudad, aunque sea de deporte, no por ello se 
puede prescindir de la transparencia que es el elemento que ha comentado el compañero que me ha 
precedido y que consideramos importantíssimo en la gestión de gobierno. Muchas gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyora Olano. Per part de Convergència i Unió, senyor Canal, endavant, 



Sr. Canal:
Si, gràcies. Molt breument poca cosa a afegir, el que han dit els companys regidors que m'han 
precedit, quan un veu aquestes actituds en un tema d'aquest abast a mi sempre en fa recordar el seu 
discurs de presa de possessió de l'alcalde quan parlava de la ma estesa i de resoldre per consens 
temes de ciutat. Ens ha quedat clar, novament, aquest sistema. Evidentment, votarem a favor. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té la paraula pel grup socialista, el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies alcalde. El nostre grup municipal no tenia intenció d'intervenir en aquest punt però vist el to de 
les intervencions ens veiem amb l 'obligació també de dir la nostra opinió. 

Escolti, me l'he tornat a repassar el conveni. Un conveni més senzill que el que els hem posat a 
disposició i del que vàrem a parlar a la junta de portaveus que va preparar aquest pla i que es va 
veure a la Comissió Informativa corresponent, jo crec que pocs convenis dels que s'han signat a 
l'Ajuntament de Granollers amb entitats o els que regulen alguns dels compromisos de l'Ajuntament, 
tant pel que fa a obres o contractes no es pot veure. Per tant, poca transparència deixi-me'ls dir el 
nostre grup, o a les crítiques de poca transparència el nostre grup no les veu per enlloc .

Vostès saben que la situació del Club Balonmano Granollers és una situació complicada, pel que hem 
anat seguint  des d'un punt de vista financer, econòmic. Suposo que ha hagut deballada 
d'esponsorització, etc. Jo no entraré en la gestió de l'actual junta perquè no crec que sigui aquest 
òrgan el que li toqui discutir aquesta qüestió, per això hi ha els òrgans assamblearis del Club 
Balonmano Granollers i uns socis que son els  diran el que hagin de dir si és que han de dir. Aquest 
portaveu no dirà o no entrarà en aquesta qüestió, el que si que fa el conveni és garantir a les persones 
que en aquests moments dirigeixen el Club, és garantir a l'assemblea de socis del Club Balonmano 
Granollers que l'Ajuntament de la Ciutat es compromet, no per l'exercici 2011, pels propers 4 anys 
amb una subvenció del mateix nivell, del mateix import que l'any 2011, que els darrers exercicis. ¿Per 
fer què? Per que tinguin un instrument per poder gestionar aquesta situació delicada des del punt de 
vista econòmic que tenen.

El primer equip del Club Balonmano Granollers, només han de repassar vostès les alineacions i 
veuran que més del  60% dels seus jugadors formen part del planter que s'ha anat treballant a través 
de les categories inferiors del Club Balonmano Granollers . 

Escolti, el que fem aquí no és cap novetat. Aquest Ple, amb el vot a favor de tots els grups municipals 
o amb el vot a favor només del grup de govern, adquireix compromisos de caràcter plurianual. Quan 
adjudica obres que van a cavall de diversos exercicis o quan adjudica contractes de serveis que 
també van a cavall de diversos exercicis i son compromisos plurianuals, igual que el que fem avui 
aquí que és aquest compromís o els proposem aquest compromís que jo crec que acabarem donant 
recolzament tots per tal que la junta directiva del Club Balonmano com l 'assemblea de socis, sàpiguen 
que en els propers 4 anys tenen garantit una subvenció per tal de poder gestionar, com ells considerin 
convenient aquesta situació complicada des del punt de vista econòmic . 

Escolti, transparència total i un conveni absolutament senzill com no podia ser d 'una altra manera. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per cloure aquest primer torn, té la paraula el regidor d'esports, el senyor Junqueras, 
endavant, 

Sr. Junqueras:
Bé, si us sembla comencem per això de la transparència. Sap greu quan a les informatives que s'han 
fet periòdicament ha estat per iniciativa del regidor el que ha estat sempre posant al dia totes les 
actuacions que es feien des de l'Ajuntament, no esperant a la pregunta, si no avançant-me a que 
realment els representants dels grups polítics estiguessin assabentats de les qüestions. Amb total 



transparència i fins i allà on jo podia saber i on sabia i això el que d'alguna manera s'ha anant fent. 
També en el moment que es va lliurar aquest dictamen, també es va dir: per qualsevol situació que no 
es vegi clar, us demano que truqueu, dilluns al matí estic a la vostra disponibilitat per aclarir qualsevol 
dels dubtes, clar quan algú parla i diu que ho fa sense conèixer les dades només per la premsa, en fi, 
hi ha una cosa que és demanar-ho. Jo la veritat és que tampoc puc anar al darrera de la gent explicant 
coses que no sé si se saben o no se saben. El que si que jo em puc comprometre és a explicar les 
coses, totes les que jo pugui saber perquè d'això fem un front comú. Per tant transparència, jo diria 
que en aquest sentit, almenys per voluntat del regidor hi era tota des del primer moment.

Pep Mur, em sap greu que les primeres paraules siguin trampa i barroerament, em sap greu. Perquè 
jo crec que de trampa cap ni una i de barroerament, tampoc. És una manera de col�locar ja la situació 
tensionada i això si que és una trampa. Perquè jo crec que això no toca, sabeu perfectament quina és 
la situació, l'hem estat comentat, a vegades no en moments formals, si informals i sabeu que hi ha 
accions que s'han de fer en el moment que toca fer-les. Aquesta és una acció de les moltes que 
s'estan fent i les accions que s'estan fent quan hi ha un problema d'aquest calibre no pots triar tu el 
moment de fer-les, és quan ve i ara és el moment de fer aquest conveni, ara és el moment, ¿per què? 
Perquè amb el club que ens estem reunint periòdicament i de manera continuada és quan hem 
acordat que això és el moment de poder-ho fer i fer-ho amb aquests termes mateixos, és a dir, 
aquests escrits està acordat per l'entitat esportiva i està acceptada, per tant també fem això de comú 
acord amb tothom.

Jo la veritat és que, mira, garantir que hi hagi no sé quin % de jugadors de casa, el club fa la feina molt 
ben feta però no és una màquina de fer xurros que la pots engegar quan li sembla, generar esportistes 
d'elit no és una cosa que tu et pots garantir un dia si i l'altre també, això depèn de moltíssimes coses. 
Depèn d'una fornada que vagi bé, uns jugadors que per les qualitats que siguin pugui ser possible i si 
aquests jugadors arriben al primer equip, no en tindrem no un 50 o un 60 %, en podem tenir un 80 o un 
90%, però condicionar un conveni a aquests percentatge això em sembla lligar de mans a una feina 
continuada que no és matemàtica, per tant això si que seria una trampa. Lligar un club a la subvenció 
en base als esportistes de casa que pugui tenir. Això seria una mala jugada per part d'aquest 
consistori. Això no podem fer-ho. Ara el que si fem és animar permanentment a que el club treballi 
amb gent de casa, a procurar que els formadors siguin de casa i aquí son les petites cosetes que 
anem afegint. 

Senyora Olano, jo de debò, encara no sé si vostè veu bé o no veu bé que sigui en funció d'aquesta 
disponibilitat pressupostària, perquè hi ha algun moment que m'ha semblat que deia que això no 
servia per res, però per altra m'ha semblat que deia que si es feia això els partits polítics havien de 
ser-hi presents en el moment de fer això perquè representava que et quedaves condicionat. Realment 
si aquesta clàusula o aquest punt d'aquí l'única voluntat que té això, miri, és que sigui qui sigui el que 
vingui a gestionar aquest conveni pugui tenir la sensació de que naturalment la situació no està lligada 
de manera ferma més enllà de la voluntat d'un ajuntament que durant molts anys ha pogut complir 
amb els seus compromisos econòmics, ho ha pogut fer des de fa molt temps i per tant tothom pot 
entendre que és fàcil poder pensar que en els propers 5 anys l'Ajuntament pot estar en aquesta 
disponibilitat. Això, el Club ho sap i és una bona eina, ara que sigui una bona eina no significa que qui 
hagi de gestionar aquest conveni hagi de tenir les mans absolutament lligades en aquest sentit .

Pel que vostè deia del patronat, miri dir-li que el patronat és una fundació que té un dels membres del 
patronat és el regidor d'esports, que en aquest cas servidor és qui es present, i per tant hi som 
presents com una aportació més a una fundació que té les seves normes de regulació, que gestiona 
uns pressupostos, gestiona uns acords i per tant, dient-ne que si, si, suma, el que el club vulgui fer, 
d'aquest conveni, naturalment, la fundació n'està assabentada i naturalment ens ha ajudat a prendre a 
aquesta decisió i a motivar-nos a poder-ho fer.

Miri, jo crec que és un bon moment per fer aquest conveni. Jo crec que tocava fer-lo, no crec que 
s'hagi fet sense cap mala intenció de amagar res i en aquest moment, dient-ne que qualsevol petita 
ajuda que pugui anar col�laborant en que el club pugui trobar les seves opcions de sortida, 
naturalment, nosaltres hi hem de ser-hi, i per tant aquest conveni és aquesta aposta per poder ser en 
aquesta presa de solucions. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, ¿un segon torn? Endavant senyor Mur, 



Sr. Mur:
Gràcies alcalde. Només dos aclariments. A mi em sembla que portar un expedient d'aquest tipus amb 
caràcter d'urgència, per mi és una trampa, perquè el Balonmano té problemes, fa bastant temps que 
ho sabem i per tant aquestes coses es poden fer tranquil�lament, no cal entrar un expedient 
d'aquestes característiques per urgència, per mi això és una trampa, i ja està.

Segon aclariment, no vui condicionar el conveni, perquè no vui que es malentengui, no vui condicionar 
el conveni al nombre de jugadors que tingui el primer equip, he dit: millorar-lo aquest conveni en 
funció d'aquest nombre, no condicionar aquest conveni. Per ser precisos, per a mi aquest conveni és 
correcte i el que proposo és que aquest conveni és millori si el nombre de jugadors n'hi han més. Que 
això vindrà a fornades, és clar, que això anirà per èpoques de la vida, és clar, bé quan puguem 
aconseguir aquest objectiu, com a mínim ens hem de marcar aquest objectiu, jo proposo que el 
Handbol Granollers es marqui aquests objectius. Els objectius a mi també me'ls marca la meva 
empresa, a vegades els aconsegueixo i a vegades no, quan els aconsegueixo guanyo més pasta, 
quan no menys. Doncs amb el Handbol passaria una mica el mateix, en funció d'aquestes objectius 
podríem disposar d'una subvenció més gran. Per tant, és millorar el conveni i no pas condicionar-lo. 
Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano, per part del Partit Popular, endavant, 

Sra. Olano:
Si, vuelvo a decir y a reiterar que se mezclan los conceptos y no nos parece correcto porque un 
convenio sea sencillo no significa que sea mejor. A lo mejor carece de toda lógica y de todo sentido lo 
que se pacta en el mismo. No todas las cosas sencillas son las adecuadas.

Nosotros hemos cogido las palabras y ademas hemos dicho que vamos a votar a favor, pero que nos 
hubiera gustado, yo me he creído literalmente, así me lo comunico mi compañero que asistió a la 
comisión que íbamos a encontrar soluciones y yo transmito: la falta de información, no por parte de 
ustedes, si no por parte del expediente que no digo que sean ustedes, ni la persona que lo ha 
gestionado, pero nos ponemos en su lugar y pensamos que faltan datos suficientes para tomar una 
decisión de este tipo. Porque se ha dicho: compromiso incondicional, tienen garantizado, ustedes van 
a apoyar a cualquier entidad de la ciudad con independencia de como se gestione, sin pretender 
meternos en otros órganos que no es competencia. Estamos haciendo política, porque después de 
todo esta subvención no la pagan ustedes con la asignación de su grupo, la pagamos todos los 
ciudadanos de Granollers, entonces simplemente es decir: las cosas están complicadas, nos 
hacemos partícipes, aquí estamos para ayudaros, por supuesto, ¿pero como ha ido la gestión? Es una 
cuestión de intercambio de información entre la entidad, que no se cuestiona ni la cantidad ni la 
ayuda, lo he dicho desde el principio y como se traslada eso en un convenio .

Por eso digo que hay datos, pero no porque me los pueda facilitar usted el viernes ni ahora, porque 
por la exposición del convenio esos datos se carecen de ellos. Porque no han querido entrar en ese 
terreno y lo han dejado al libre albedrío de la junta. Nosotros somos muy respetuosos con los órganos 
de gobierno y nunca se nos ocurriría meternos en ellos, pero si que creemos que el Ayuntamiento 
tiene derecho a plantear unos objetivos y que se asegure el buen fin de los destinos de los recursos 
públicos. Nada mas estamos plantando precisamente para ver si esta cantidad a lo mejor es que es 
demasiado baja o demasiado alta, es que no lo sabemos, porque no tenemos esa información en el 
expediente, a lo mejor es demasiado baja y es una tirita y a veces la tirita si se necesita un vendaje no 
es lo adecuado. Hay iba yo, no que no apoyemos la entidad, y lo he dicho, no se malentienda nuestro 
apoyo, tanto a la entidad, como a lo que significa a nuestra ciudad. Ahora claro, si cualquier cosa que 
se pone encima de la mesa hay que votarlo porque ustedes son mayoría y nada mas, desde luego se 
han equivocado con este grupo municipal, creemos que tenemos la obligación y el derecho a 
manifestar cual es nuestra opinión. Y volvemos a decir, los datos son por acción o por omisión, y la 
transparencia en este caso es porque faltan datos substanciales para tomar una decisión de este tipo.

Por lo tanto, nosotros volvemos a decir, nosotros apostamos por esta ciudad, pero también hay 
entidades directamente relacionadas como es la fundación que también tendría que apostar y 



nosotros en estos momentos no sabemos si están apostando tanto como el Ayuntamiento de 
Granollers o no. Entonces creemos que hubiera sido interesante  tener esos a fin y efectos de poder 
tomar una decisión, porque ya se ha dicho por parte de los grupos que se iba a dar apoyo, pero una 
cosa es el apoyo, la intención, los buenos sentimientos y otra cosa es como se plasma esto es un 
convenio.

Aunque esto no es una interpelación, pero usted me ha hecho una pregunta, yo naturalmente se la voy 
a contestar, nosotros simplemente con el tema de la disponibilidad presupuestaria, lo que queremos 
saber claramente es lo que estamos votando. Si esto va a ser un elemento de aval para que el club 
pueda conseguir financiación bancaria o si esto es simplemente pues vamos a dar la subvención de 
cada año, pero vamos a comprometerla a un período superior y como además llegan elecciones 
municipales, pues aunque la damos todos, nos colgamos la medalla, es así de claro el planteamiento. 

Entonces, como no queda claro, nos vemos obligados a plantearlo en estos términos, porque en esta 
ciudad lo que se vota todos, el equipo de gobierno siempre es quien lo ha conseguido, y no les 
quitamos el mérito, pero naturalmente los apoyos creemos que son necesarios y por lo tanto, decimos, 
creemos que el convenio era mejorable y nos hubiera gustado que no se hubiera traído por urgencia y 
que se hubieran valorado, que no incorporado, otros elementos que me parece que ni ustedes ni 
nosotros conocemos. Muchas gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Terrades pel grup socialista, 

Sr. Terrades:
Jo segueixo sense veure que el fet de portar per urgència aquest expedient avui en el Ple...

Alcalde president:
Perdoni que jo els rectifiqui a tots els que han intervingut. Aquest no és un expedient que vagi per 
urgència, és un expedient que va passar el seu tràmit a la Comissió Informativa i el seu tràmit en la 
Junta de Portaveus. Si fos d'urgència estaríem discutint-lo després del Ple.

Ho dic perquè aquí es dona per fet que aquest és un document que va per urgència i això no és així. 
És un document presentat en temps i en forma a la Comissió Informativa i en temps i en forma a la 
Junta de Portaveus, explicada en els dos casos amb el prec de comprensió. Endavant senyor 
Terrades, 

Sr. Terrades:
Bé, doncs aquest expedient que es porta avui en el Ple que en qualsevol cas, en virtut de la llibertat 
d'expressió i de la interpretació que cada portaveu pugui fer, pot considerar que és més urgent o 
menys urgents o que es podia haver esperat a un altre Ple o no. ¿Trampa? Cap, ¿trampa de què? 
Trampa cap, d'això se n'ha parlat a les Comissions Informatives i se'n va parlar a la Junta de 
Portaveus que va preparar aquest ple, torno a repetir. 

D'expedient barroer tampoc. És un expedient absolutament clar i a més a més és un expedient molt 
senzill i és un expedient que a més a més garanteix, perquè també s'ha intentat deixar anar al damunt 
de la taula quines garanties hi han dels recursos públics o de la gestió dels recursos públics que 
arribaran al Club Balonmano Granollers. Escolti, vostès han fet intervencions molt abrandades però no 
s'han llegit el conveni. Permetin que els hi digui que no s'han llegit el conveni. Ara que tindran una 
mica de temps els recomano la lectura del punt 3.8, on queda claríssim que l'Administració, en aquest 
cas l'Ajuntament, podrà comprovar la utilització de les quantitats concedides i fins i tot demanar 
aquesta informació a través d'auditories, per tant, absolutament un tema, d'allò, de garanties dels 
recursos que hi han aquí. Ara, escolti, tots sabem, tots sabem que en aquests moments hi han, o 
haurien de saber-ho, si més no perquè ha sortit a la premsa, tot i que el regidor els ha informat 
puntualment a les Comissions Informatives, que el Club Balonmano Granollers té tensions, 
diguem-m'ho així, tensions a la tresoreria del club. La junta directiva sabrà com gestionar aquestes 
tensions de tresoreria i, si s'escau, a través d'algunes entitats bancàries, aquest portaveu ho 
desconeix. 



Amb aquest document que signem avui no estem avalant res nosaltres, ara si, estem donant garanties 
d'unes subvencions que els propers anys arribaran en el Club Balonmano Granollers. Que sense 
desmerèixer la resta d'entitats esportives de la ciutat, també els vull  recordar que el Balonmano és 
una senya d'identitat de la ciutat, i en que el bressol d'aquest esport es produeix a la nostra ciutat, 
doncs, en aquests moments és el club que té un equip a la màxima divisió competitiva de l'estat 
espanyol. 

Per aquestes dues raons, jo crec, tots coincidirem que és important donar aquestes senyals clares, no 
a la directiva, a la massa social que segueix el Balonmano Granollers de que aquest Ajuntament està 
per trobar, per facilitar una sortida en aquesta situació complicada del club, que probablement, deu 
estar motivada per les situacions de crisi econòmica que tots vivim i que a tots ens apreta. Escolti, 
trampa cap, transparència tota, voluntat d'ajudar en aquest club que representa molt bé la nostra ciutat 
també. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, el regidor d'esports, per cloure aquest debat, 

Sr. Junqueras:
Molt més breu, perquè ja ho hem dit bastant, però tornar anar al que tu comentaves...és que jo crec 
que subestimes el club, perquè en el club ningú fa falta que escrigui la voluntat de tenir jugadors de 
casa. És a dir, no cal escriu-lo, el club és prou autònom i té prou capacitat de decisió com per saber 
que una de les seves màximes és tenir quan més jugadors de casa, millor. És a dir, que l'Ajuntament 
que ho escrigui això seria, d'alguna manera, una mostra de desconfiança, perquè el club ja ho fa això. 
És de les màximes que té i treballa des de fa molts anys justament en aquesta labor i si 
aconsegueixen cinquanta és perquè pot aconseguir cinquanta i si un any en tenim vuitanta és perquè 
s'ha aconseguit vuitanta, no dubtis que no hi ha ningú del club que hi sigui gestionant-lo que no tingui 
aquesta idea com a situació final. Per tant, ¿pot incorporar-ho? Si, es pot incorporar ¿Per què no hi 
hem pensat? Perquè els que sabem que passa allà a dintre sabem que això és un tema que es dona 
ja d'entrada, és a dir, forma part de l'essència de l'entitat. 

Senyora Olano, en fi, quan vostè preguntava de fet li ha contestat el Jordi, però la gestió d'una entitat, 
naturalment, que quan hi ha una aportació a una àrea esportiva, sigui el Balonmano, sigui la que sigui, 
naturalment que va condicionada a l'ús que en fan d'aquests diners. Procurem, malgrat que l'entitat 
sempre és autònoma i, per tant, pot gestionar els diners de la manera que li pugui semblar més 
adequat en però del que son els seus objectius. Nosaltres també hem de tenir mecanismes perquè 
això sigui d'una manera contrastada, en aquests cas també hi és, el punt aquest que el Jordi ha llegit 
també hi pot ser-hi, però no hi busquem massa més cosa, escolti, aquest conveni potser si que podia 
haver anat més enllà, però es que en aquest moment el que fa falta és això. No fa falta gaire cosa 
més. Si d'aquí un temps hem de fer algun altre pas, anirem estudiant pas a pas per anar-ho fent. De fet 
és això el que s'ha anat fent des de fa ja alguns mesos, des de que es va detectar un problema a 
l'entitat el que s'ha anat fent és això, acompanyar a l'entitat en aquelles decisions que es creguin les 
més oportunes per poder d'alguna manera trobant la solució i aquesta és una acció més. El conveni 
diu el que diu, que hi haurà aquí una situació d'ajuda continuada a garantia a través d'unes 
prestacions i contraprestacions per un període de cinc anys. I amb aquest document, jo espero i 
desitjo, i segur que ho farà bé l'entitat esportiva Balonmano en farà un bon ús, no ho dubti, i així ho 
esperem. I que això serveixi per donar sortida a una solució que esperem que sigui imminent . 

Alcalde president:
Com podeu imaginar no em puc sostreure aquest debat per molts motius. S'han dit coses que m'han 
sapigut molt greu. S'han dit coses que m'han sapigut molt greu. ¿Trampa aquí? ¿Qui vol fer una 
trampa? ¿Trampa per què? ¿Enganyar? ¿A qui? ¿Per anar cap a on?. La veritat és que son paraules 
que m'han sorprès i ho dic, personalment, m'han dolgut. 

Jo vaig plantejar a la Junta de Portaveus, el dimecres passat crec recordar, la necessitat d'una 
iniciativa d'aquest tipus. Ho vàrem plantejar des de l'obertura, amb les mans esteses, amb les mans 
obertes, ho vam plantejar directament i el regidor va fer el mateix en la Comissió Informativa, amb 
transparència. 



Aquest regidor, a banda de ser un fantàstic jugador d'handbol que corria la banda com ningú, el tro, a 
banda de ser un fantàstic jugador d'handbol és un regidor que ha aportat en aquesta casa aquesta 
vocació permanent de diàleg com la resta de regidors que estem aquí, en el govern. Aquest regidor ha 
explicat la situació i les relacions i el diàleg amb el Club Balonmano Granollers a cada Comissió 
Informativa, em consta, perquè ho he anat preguntant, perquè aquest és un tema important per la 
ciutat. Transparència, efectivament, cada moment hi ha hagut les aportacions i les informacions de 
quin era i que s'havia i fins a on s'arribava amb la informació que es disposava des de l'equip de 
govern. Aquest no és un tema del govern, no és un tema del govern, és un tema de ciutat, 
efectivament, i per això el regidor a cada comissió informativa i el seu company, senyora Olano, li pot 
explicar el regidor ha explicat amb detall quina era la situació .

Evidentment estem en un moment que les paraules son molt importants i em sap greu que es vulgui 
deixar un alè d'inconsistència o un alè de falta de transparència quan el que hi ha, en realitat, 
exactament  tot el contrari. Repto a qualsevol grup municipal a seguir les actes de les informatives 
d'aquest consistori que les compari amb les de qualsevol consistori de Catalunya i de l'estat. Repto, i 
és un repte que faig en veu molt alta, perquè estem parlant de coses molt sèries, estem parlant de 
qualitat de la democràcia. Aquest regidor ha actuat amb transparència i ha dignificat la democràcia 
explicant, en cada moment, el que passava i a on estava. Per tant, això vull que quedi clar. Ni 
trampes, ni engany. Aquest govern ni fa trampes ni enganya a ningú, mira endavant i mira cap al futur.

Aquest alcalde, efectivament, com és la seva obligació ha acompanyat al club allà a on ha fet falta. No 
al Balonmano Granollers, a tots els clubs de la ciutat, allà a on se li ha demanat, a tot arreu. A  aquest 
Club, el Balonmano, l'hem acompanyat especialment per les circumstàncies que han quedat prou 
clares en aquesta taula, és un Club de referència a la nostra ciutat. És un club que ens ha fet olímpics, 
és un club que ens ha permès tenir unes infraestructures esportives o que ens ha ajudat a tenir unes 
infraestructures de primer nivell i és un club, que en definitiva, ha contribuït a vestir l'estructura de 
cohesió social basada en l'esport que té aquesta ciutat, com altres, com tots, però aquest és el de 
referència des del punt de vista públic i des del punt de vista també d'ensenya de la ciutat. Per tant, 
l'acompanyem, com a tots i amb moments difícils més, al costat del club, efectivament. 

Sabem i sabem que situacions com aquestes son molt dinàmiques, avui no sabem que passarà demà, 
i per tant des del respecte, des de la confiança en la pròpia potència del club, la ciutat i l'alcalde de la 
ciutat ha de fer costat. Hi ha també de fer aquelles coses que fem, que és trucar a les entitats 
bancàries a les quals el club està negociant, faltaria més, clar que ho fem, aquest alcalde ho ha fet, i 
aquest alcalde sap també que volen i que necessiten les entitats bancàries . 

Aquest és l'itinerari que fem, parlem amb tothom, amb vostès, per suposat, però amb el club també. És 
això el que estem fent i recordant que és un club que com totes les entitats que formen part de la 
societat civil només es pot entendre des de l'autonomia. ¿Algú es planteja municipalitzar el club? Des 
de l'autonomia, des de la capacitat dels seus socis i de la seva gent a tirar endavant, autonomia. Els 
regidors que estem aquí no podem fer, ni hem de fer de junta directiva. No podem, ni hem de fer de 
tècnics, no hem de fer d'entrenadors, encara que a vegades a mi m'agradaria fer l'alineació o els 
canvis, però no és possible, no és la nostra opció, no és el que ens toca fer. 

Per tant, el que fem aquí és simplement falcar una relació, obrir portes cap el futur i declarar una 
intenció, amb les limitacions, evidentment i les limitacions son les disponibilitats pressupostàries, 
òbviament. Ho hem fet, insisteixo, amb la voluntat de fer-ho junts, però per fer-ho junts és 
imprescindible que no només ho vulguem nosaltres. 

Per tant, aquí hi ha un acord que plantegem, un acord que mira cap endavant, un acord que pretén 
ajudar a sortir d'una situació delicada, però en tot cas, la decisió sobre el club l'haurà de tenir el club, 
no ho oblidem.

En tot cas, interpreto que no es demana votació, per tant l'aprovem per unanimitat, queda aprovat 
aquest punt. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:



Passem a la Junta de Portaveus, l'apartat de mocions, endavant senyora secretària, 
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREMMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREMMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREMMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM    
CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLACONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLACONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLACONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA ,,,,    PRESENTADA PER ERCPRESENTADA PER ERCPRESENTADA PER ERCPRESENTADA PER ERC

El Tribunal Suprem Espanyol (TS) ha emès recentment tres sentències que, basant-se en la retallada 
del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar el sistema educatiu 
per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes les escoles  "com a llengua 
vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a 
dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el 
sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa" respecte del 
català. 

Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix, a més, contra un 
aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model 
per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes, com a model de cohesió 
social a Catalunya. Una sentència que esdevé una demostració que el català i els Països Catalans no 
tenen cabuda a l'estat espanyol actual.

El català és la llengua pròpia de tot el territori dels Païssos Catalans, i la parlen més de 10 milions de 
persones. Però, darrerament, la Defensora del Poble Espanyol va manifestar que només es pot 
regular l’obligatorietat del castellà, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè el català 
és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”. 

D’altra banda, la     ha presentat aquest any tres informes que comparen el reconeixement legal que té 
el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar 
de parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües. La conclusió és que la legislació de 
l',,,,    de manera excepcional, fa un tracte discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys 
protegida de la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de 
parlants. 

Atès doncs  que el català és la llengua pròpia de Catalunya i atenent, a més, que com a càrrecs 
electes locals no acceptarem cap agressió en contra de la nostra llengua amb l’objectiu de la seva 
extinció.

Per tots aquests motius abans esmentats el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
amb el suport del Casal Popular l'Esquerda,  proposa l’aprovació dels següents:

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

1. Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que significa la fi del sistema 
d’immersió lingüística a les escoles catalanes .

2. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius en l’educació del 
nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà, 
i, per tant, mostrar el nostre convenciment que és el model que cal continuar aplicant .

3. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística és el que millor serveix a la cohesió social del 
nostre poble i el que dona més i millor oportunitats socials i laborals a tots els alumnes sigui quina 
sigui la seva llengua d’origen 

4. Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront l’enèsim atac a la 
llengua, la cultura i la cohesió de la societat catalana.

5. Posar-nos a disposició de la societat civil catalana, i en especial dels moviments de renovació 
pedagògica per a defensar el nostre model d’immersió lingüística  



6. Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents de l’Associació 
Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        CIU i ERCCIU i ERCCIU i ERCCIU i ERC
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        PSC i PPPSC i PPPSC i PPPSC i PP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        CapCapCapCap....

10101010....02020202).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MOCIÓ DE DESACORD AMB LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNALDICTAMEN RELATIU A MOCIÓ DE DESACORD AMB LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNALDICTAMEN RELATIU A MOCIÓ DE DESACORD AMB LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNALDICTAMEN RELATIU A MOCIÓ DE DESACORD AMB LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLASUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLASUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLASUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA,,,,    PRESENTADA PEL GRUPPRESENTADA PEL GRUPPRESENTADA PEL GRUPPRESENTADA PEL GRUP    
MUNICIPAL SOCIALISTAMUNICIPAL SOCIALISTAMUNICIPAL SOCIALISTAMUNICIPAL SOCIALISTA

El Tribunal Suprem (TS) ha emès recentment tres sentències que, basant-se en la sentència del 
Tribunal Constitucional (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar el sistema educatiu per 
equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes les escoles "com a llengua 
vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori", és a 
dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d'adaptar el 
sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera "equitativa" respecte del 
català.

El nostre, és un model d’immersió lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per 
preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes, com a model de cohesió 
social a Catalunya.

D’altra banda, la Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el 
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres 
llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües. La 
conclusió és que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem amb la 
resta de llengües amb un nombre similar de parlants.

Atès doncs que el català és la llengua pròpia de Catalunya i atenent, a més, que com a càrrecs 
electes locals defensem el seu apre nentatge i ús en qualsevol àmbit .

Per tots aquests motius abans esmentats el grup municipal del Partit dels Socialistes proposa 
l’aprovació dels següents

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

1. Manifestar el nostre desacord amb la sentència del Tribunal Suprem que afecte negativament el 
sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes .

2. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats positius en l’educació del 
nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà , i, per 
tant, mostrar el nostre convenciment que és el model que cal continuar aplicant .

3. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística és el que millor serveix a la cohesió social del 
nostre poble i el que dóna més i millor oportunitats socials i laborals a tots els alumnes sigui quina 
sigui la seva llengua d’origen.

4. Defensar el nostre model d’immersió lingüística juntament amb la societat civil catalana, i en 
especial amb els moviments de renovació pedagògica.

5. Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents de l’Associació 
Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::    
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSC i CIUPSC i CIUPSC i CIUPSC i CIU



Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    PPPPPPPP    
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        ERCERCERCERC

10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ A FAVOR QUE EL GOVERN REGULI UN PROCEDIMENTMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ A FAVOR QUE EL GOVERN REGULI UN PROCEDIMENTMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ A FAVOR QUE EL GOVERN REGULI UN PROCEDIMENTMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ A FAVOR QUE EL GOVERN REGULI UN PROCEDIMENT    
QUE GARANTEIXI EL SECRET DEL VOT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL A LESQUE GARANTEIXI EL SECRET DEL VOT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL A LESQUE GARANTEIXI EL SECRET DEL VOT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL A LESQUE GARANTEIXI EL SECRET DEL VOT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT VISUAL A LES    
PROPERES ELECCIONS MUNICIPALSPROPERES ELECCIONS MUNICIPALSPROPERES ELECCIONS MUNICIPALSPROPERES ELECCIONS MUNICIPALS ,,,,    PRESENTADA PER ERCPRESENTADA PER ERCPRESENTADA PER ERCPRESENTADA PER ERC

Fins a les eleccions generals de 9 de març de 2008, les persones amb discapacitat visual, no podien 
exercir el seu dret al vot de forma autònoma i secreta com garanteix la Constitució a tots els 
ciutadans. L'article 87 de la Llei Electoral, els obligava a servir-se de "una persona de confiança" per 
escollir la papereta i introduir-la al sobre de votació.

Des de 2004, un grup d'invidents integrats en l'Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC), 
va reivindicar l'establiment d'un sistema que garantís a aquest col�lectiu, mitjançant l'ús del braille, el 
secret i l'autonomia en l'exercici del vot, equiparant així a la legislació d'altres països com Suècia i 
Alemanya en l'àmbit europeu, i altres llatinoamericans com El Salvador , Bolívia, o Costa Rica, on ja es 
garanteix. 

Després d'una llarga lluita, que va incloure la recollida de 21.011 signatures registrades al Congrés 
dels Diputats, diverses proposicions no de llei aprovades, manifestacions, reclamacions davant les 
juntes electorals, el Síndic de Greuges, el Defensor del Poble, i davant els tribunals, i una campanya 
de mocions aprovades pels ajuntaments, en què 103 municipis catalans van recolzar la iniciativa, en 
octubre de 2007, es va aprovar una reforma de la Llei electoral, que va garantir el vot secret dels cecs. 

Així, la Llei Electoral en el seu article 87.2, va autoritzar el Govern a regular un procediment que 
garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual en tots els processos electorals. 
Això ha permès votar secretament per primera vegada en la història democràtica a 1.623 persones en 
les eleccions generals de març de 2008, o 207 en les autonòmiques catalanes recentment celebrades, 
per citar alguns exemples. 

Però el Reial Decret 1612/2007, que va establir aquest procediment de vot accessible, va 
desenvolupar parcialment el mandat legal, ja que va excloure expressament de la seva regulació les 
eleccions municipals, que van quedar a regulació posterior condicionada a l'avaluació per part del 
Govern del funcionament del sistema recentment implantat. (Disposició addicional única del RD.). 

Malgrat el que preveia aquesta norma, ja l'aprovació l'any passat d'una Proposició no de llei al 
Congrés dels Diputats en el mateix sentit, el Govern no ha procedit a avaluar el funcionament del 
sistema implantat, i no ha regulat un sistema que garanteixi el vot secret i autònom als invidents en les 
eleccions municipals.
A més, amb la recent Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, per la que es modifica la Llei Orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el Govern queda obligat a regular el procediment 
de votació per les persones cegues o amb discapacitat visual que els permeti exercir el seu dret a 
sufragi, tot i que especifica que aquest procediment “s’aplicarà, en tot cas, a les eleccions del Congrés 
dels Diputats i al Senat, a les eleccions del Parlament Europeu i als supòsits de referèndum” i, per 
tant, sense manifestar-se en referència a les eleccions municipals .

Atès que, de no regular el procediment de vot accessible en les eleccions municipals, es produiria, a 
més d'una vulneració de la llei electoral i d'un dret fonamental al vot secret i autònom, una greu 
discriminació de les persones amb discapacitat dual, que podrien votar secretament en les altres 
eleccions, però no en l'elecció del seu Ajuntament, l'Administració més propera al ciutadà.  

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

1. Instar al Govern d'Estat Espanyol a regular, de conformitat amb el mandat establert en la 
Constitució, i en el número 2 de l'article 87 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, un 
procediment que garanteixi el secret del vot a les persones amb discapacitat visual en les pròximes 
eleccions municipals de maig de 2011, similar al ja previst per a la resta de processos electorals . 



2. Remetre aquesta moció per al seu coneixement i adhesió, a l'Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies, al Govern de l'Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i al 
Congrés dels Diputats i al Senat.   

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
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En el darrer cicle econòmic expansiu, l’estancament dels salaris, el vertiginós augment del preu de 
l’habitatge, l’escàs mercat de lloguer, uns tipus d’interès a mínims històrics, una normativa molt laxa 
vers la responsabilitat dels bancs i caixes davant les condicions ofertades per a crèdits i hipoteques, 
així com una deficient supervisió per part del Banc d’Espanya, han empès desenes de milers de 
famílies a hipotecar-se fins a 40 anys per poder fer front a la despesa mensual derivada de l’accés a 
l’habitatge. 

Durant aquests anys, les entitats financeres van facilitar prèstec per damunt del valor de l'habitatge a 
famílies, que implicaven un compromís del 50% dels ingressos familiars dedicats al seu pagament i el 
conseqüent sobreendeutament de les famílies.

El 2008, però, es produeix l’esclat de la bombolla immobiliària i  la crisi financera i econòmica, i com a 
conseqüència un gran increment de l’atur i de la inseguretat de la renda en milers de famílies del 
nostre país. La impossibilitat de fer front al deute hipotecari està sent una realitat cada cop major i una 
de les noves causes d’exclusió social .

Les dades del Consejo General del Poder Judicial indiquen que s’executaran més de 350.000 
desnonaments judicials per impagament d’hipoteques, tramitades entre el 2008 i el 2010 i que es 
preveu que aquest any 2011 i el 2012 es podria arribar als 500.000 desnonaments judicials a tot 
l’Estat espanyol, i que només a Catalunya es podria procedir a unes 40.000 o 50.000 execucions 
hipotecàries, més del doble que el 2010.

L’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de l’habitatge familiar 
per a milers de famílies cada any. En aquest procediment l’habitatge és subhastat, i la Ley de 
Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no presentar-se postors, el creditor pot 
adjudicar-se l’habitatge pel 50% del valor de la nova taxació. El banc no només es queda amb 
l’habitatge per un preu molt menor pel qual es va signar la hipoteca, sinó que a més el deute segueix 
viu descomptant-li el valor del bé executat.

D’aquesta manera, l’actual Llei Hipotecària condemna a moltes famílies en situació d’insolvència a 
que no només s'enfrontin a un procés de desnonament amb la pèrdua del seu habitatge sinó també a 
una condemna financera per la reclamació del pagament del deute per part dels bancs que en molts 
casos es tradueix en una condemna a l’exclusió social .

Estem davant d’un conflicte social que cada dia afecta a més famílies i que es concreta en l’àmbit 
local, ja que són els ajuntaments en un moment de crisi econòmica com l’actual on es dirigeixen 
majoritàriament les persones i famílies afectades a la recerca d 'ajuda.

Actualment varies forces polítiques i també entitats i moviments socials diversos estan reclamant la 
modificació de la regulació hipotecària incorporant la figura de la dació en pagament, de forma que el 
deutor quedi alliberat de la totalitat del deute hipotecari amb el lliurament de l’habitatge al creditor .

En algunes de les iniciatives legislatives que s’han presentat al Parlament de Catalunya també es 
preveu que, per garantir el dret a l’habitatge de les persones que perdin la propietat del seu habitatge 
per l’execució de la hipoteca, s’ampliï la possibilitat d’oferir propostes alternatives com quedar-se a 



l’habitatge en règim de lloguer o usdefruit vitalici o renegociar el deute amb possibilitat de convenir la 
reducció o reordenament del pagament de forma més assumible i ajustada a la realitat econòmica de 
la persona hipotecada i familiars que hi conviuen.

Per altra banda, en una part important dels contractes de préstec amb garantia hipotecaria realitzats 
en els darrers anys s’han inclòs de manera generalitzada condicions que perjudiquen greument als 
prestataris, com les anomenades “clàusules de sòl i sostre” per a les hipoteques amb interès variable. 
Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a l’estat espanyol entre el 2006 i el 2009 poden 
contenir una clàusula d’aquestes característiques. 

La consideració com a abusives de les “clàusules de sòl” es basen, d’acord amb la normativa vigent, 
en la seva inclusió amb caràcter general, que limita els drets de consumidors i usuaris  (en esdevenir a 
la pràctica un “tipus fix” quan els tipus d’interès són baixos), situa a les entitats financeres en una 
posició de privilegi respecte als prestataris i són desproporcionades pel que fa a la concreció del tipus 
mínim i màxim.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

Primer.- Donar suport a les diverses proposicions de Llei contra el sobreendeutament familiar i 
personal presentades al Parlament de Catalunya.

Segon.- Instar al Govern central que aprovi una modificació de la legislació vigent en el sentit 
d’introduir la dació en pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en determinats casos .

Tercer.- Demanar que el govern de l’Estat prevegi mesures d’ajut per que es pugui cancel�lar o reduir 
el deute de les famílies que ja han estat desnonades del seu habitatge en els últims anys però que 
continuen mantenint bona part del deute amb les entitats de crèdit.

Quart.- Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la variació a la 
baixa del tipus d’interès variable contractat.

Cinquè.- Traslladar aquests acords al Consell de Ministres, i especialment al Ministeri d'Economia i al 
Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i el 
Senat, i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de 
Catalunya. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIU i ERCCIU i ERCCIU i ERCCIU i ERC     
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::        PPPPPPPP....

 Alcalde president:
Moltes gràcies. En tot cas analitzades i vistes les mocions, passem al torn de precs, preguntes i 
interpel�lacions, 

TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL�LACIONSPREGUNTES I INTERPEL�LACIONSPREGUNTES I INTERPEL�LACIONSPREGUNTES I INTERPEL�LACIONS

Alcalde president:
¿Per part d'Esquerra Republicana? Endavant senyor Mur, 

Sr. Mur:
Gràcies alcalde. Podríem només fer un prec en la línia de recordar que fa un temps es va reduir 
l'horari de l'oficina municipal d'acollida. Només s'atén als nouvinguts una tarda a la setmana i en 
aquests moments detectem que aquestes persones, suposo que el dimarts no va bé que els atenguin 
o tenen una altra feina, assisteixen a altres oficines, oficines que no son municipals les quals s'estan 
col�lapsant. 

Diguem-ne que donen hores per ser ateses a un mes vista, amb els inconvenients que això comporta. 



El prec seria que reconsideressin la possibilitat de tornar a obrir l'oficina d'acollida totes les tardes per 
poder atendre a aquestes persones. Perdoneu, entenem que son menys consultes les que es fan, això 
ho hem detectat, però sembla ser que les consultes que es fan son més complexes i s'ha de dedicar 
més temps i això provoca que no es pugui atendre tantes persones amb un mateix dia.

Alcalde president:
Moltes gràcies. En tot cas, si li sembla, té la paraula la regidora de l'Oficina d'Acollida, la senyora 
Pietat Sanjuán, endavant, 

Sra. Sanjuán:
Bé, voldria fer referència primer a les atencions que es fan des de l'oficina. Les dades de l'any 2010, 
s'han fer 6.091 atencions en temes d'estrangeria, a banda dels més de 700 expedients que s'han 
gestionat. L'horari d'atenció va ser una proposta dels mateixos usuaris de l'Oficina d'Acollida de la 
ciutat de Granollers. El problema era que a les tardes qui col�lapsava l'oficina d'acollida eren persones 
que venien fins i tot de Figueres, havíem detectat, és així i això impedia una actuació més correcta a 
les persones que resideixen a Granollers, que son els que nosaltres hem d'atendre amb prioritat. A 
això ens hem dedicat, els resultats i les dades son les que tenim.

L'Oficina d'Acollida no envia ningú de Granollers a cap altre centre, a cap oficina que no sigui 
Granollers Mercat si és per qüestions laborals com a qualsevol ciutadà. És evident que si venen 
persones d'altres ciutats se les envia a la ciutat de procedència i en algun cas a les oficines d'UGT o 
CCOO si és per qüestions laborals.

Alcalde president:
Moltes gràcies, 

Sr. Mur:
Només volia que aclarís la regidora el temps d'espera de les persones que son ateses. Ja ho entenem 
que s'està atenent menys o més a tothom, això no hem dubtat, no hem dit pas això. El que estem 
posant sobre la taula és que el temps d'espera per ser ateses és molt elevat i segurament això 
provocat perquè només s'atén un dia a la setmana.

Alcalde president:
En tot cas la regidora té la paraula. 

Sra. Sanjuán:
Només aclarir que el temps d'espera depèn del cas i de la documentació que s'aporti o no s'aporti 
perquè l'expedient es llegeixi correctament.

Alcalde president:
En tot cas, potser com que, probablement, la regidora no té precisió de la dada que vostè demana, jo 
crec que els emplaçaria, si no li sap greu, a tractar aquest tema en detall a la propera informativa. 
Moltes gràcies.

¿Més preguntes? Per part del Partit Popular, endavant, 

Sr. Gutiérrez: 
Si, gràcies senyor alcalde. No fa gaires dies, crec que va ser el dia 6 de febrer, al carrer Enric Donant, 
en el tram paral�lel a la via del tren, comprès entre el C. Bruniquer i el C. Agustí Vinyamata una 
ciutadana de Granollers va patir un robatori, i no és el primer que es produeix.

A fi d’evitar futurs robatoris, amb  el corresponent perill per la integritat física de les persones, els 
demanem que prenguin mesures per a que aquell tram, que és d'uns 80 metres aproximadament, es 



tanqui, es posi llum, o es porti a terme qualsevol altre actuació que creguin adient.

Alcalde president:
Bé, en tot cas no sé si el Regidor de Seguretat Ciutadana vol fer algun comentari, en tot cas 
simplement prenem nota, prenem nota i mirem d'actuar en conseqüència. Endavant, 

Sr. Gutiérrez:
Si, gràcies Alcalde. És una pregunta, és molt breu ¿Quan tenen previst canviar la claveguera que està 
en mal estat, situada al C. Bruniquer entre els carrers Tetuan i Dunant i que els veïns de les vivendes 
afectades ho esperem com aigua de maig? Gràcies.

Alcalde president:
Té la paraula i esperem que l'aigua sigui escassa per les circumstàncies que comenta, el senyor 
Segovia, endavant, 

Sr. Segovia:
Si no recuerdo mal, esta semana han empezado las obras del carrer Pinós que también los vecinos 
las esperaban con la misma intensidad y en cuanto acaben estas obras empiezan con Bruniquer. Los 
vecinos ya lo saben.

Alcalde president:
Moltes gràcies, endavant. ¿Més preguntes? Per part de CiU, endavant senyor Canal, 

Sr. Canal: 
Si, gràcies. Jo volia fer dos precs. Al ple de setembre de 2008 arran d'una pregunta tot demanant per 
les mesures de seguretat ciutadana davant el presumible augment de robatoris a la ciutat com efecte 
indesitjable de la crisi econòmic vaig ser catalogat pel senyor Alcalde de pessimista i alarmista . 

Des de aleshores no em parat de veure queixes dels ciutadans pel que fa a la manca de seguretat a 
diferents zones de Granollers. La darrera, l'Associació de Comerciants Congost que demanen millorar 
el servei de Policia de proximitat i més seguretat donat que cada dia empitjora la situació pel que fa 
als robatoris. 

Per tant, un prec seria l'augment de mesures de seguretat ciutadana exactament com demanàvem fa 
dos anys i mig.

D'altra banda, fer-li saber al regidor de seguretat, 

Alcalde president:
Perdó, perdó, ¿està amb aquest prec, si? Ho dic perquè...

Sr. Canal:
Jo feia dos precs junts perquè...

Alcalde president:
Molt bé, si son lligats endavant, perdoni, 

Sr. Canal:
Però si vol els podem fer per separat. 

Alcalde president:



¿Si és del mateix tema? No. Per tant, potser el senyor regidor Juanma Segovia li contesti, que faci el 
comentari que cregui oportú. 

Sr. Segovia:
Bueno, evidentment si que recordo perfectament la intervenció del senyor Canal en aquell Ple de  2008 
com recordo les paraules del senyor Alcalde.

És cert que hi ha hagut un augment de fets delictius a la ciutat com ha hagut arreu, la situació és la 
que és, i s'han pres, de la mateixa manera que s'han augmentat els delictes també han augmentat, 
com hem pogut veure, any rera any a les memòries de la Policia Local les detencions fetes per la 
pròpia Policia Local també així com el cos dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, cossos amb 
competència en matèria de seguretat a la ciutat. És evident, com hem dit en altres vegades, i la junta 
local de seguretat que hem anat convocant i que estem en permanent coordinació, doncs, aquests fets 
delictius que es refereix algunes vegades hem tingut i hem comentat amb alguns membres del seu 
grup també la impotència d'aquest regidor, d'aquesta Policia i com és un fet comú a la resta perquè 
ens hem trobat en debats que han tingut una ressonància mediàtica arreu de que son comesos per 
persones multireincidents i de que quan assolim treure'ls de circulació patim uns períodes de relaxació 
d'aquests fets delictius que quan tornen a estar al carrer, per desgràcia, tornen a delinquir. 

La nostra obligació és fer d'aquells fets delictius que hem constatat i en aquelles zones, com feia el 
Fermí en un dels casos, reforçar la vigilància preventiva i si malauradament no podem arribar , fer de la 
mateixa manera el millor treball d'investigació per intentar que els índexs de seguretat tornin a la 
zones d'inici de la ciutat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canal, pot seguir, 

Sr. Canal:
Moltes gràcies. Fer-li saber també al regidor de Seguretat que segueix sense d'informar-nos de les 
incidències de la Policia Local, tot i haver-s'hi compromès repetidament en aquesta sala de plens. Ho 
dic també pel repte de transparència que ens feia avui l 'Alcalde fa ben poca estona. 

Els recomano la consulta de la web de l'Ajuntament de Badalona on setmanalment publiquen un mapa 
amb la informació bàsica de les actuacions realitzades per la guàrdia urbana a la seva ciutat . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Segovia,endavant, 

Sr. Segovia:
Consultaré aquesta web de l'Ajuntament de Badalona a veure que hi diuen.

Alcalde president:
¿Més preguntes? Endavant senyor Canet, 

Sr. Canet:
Gràcies senyor Alcalde. Senyors del públic que avui ens acompanyen. Senyor Alcalde, vostè el 21 de 
desembre va signar una resolució que m'ha sorprès una mica en una època de crisi com la que estem 
tenim i de retallades de personal a molts llocs. Es tracta de la convocatòria d'una plaça d'enginyer per 
l'Ajuntament de Granollers. Una plaça d'enginyer que segons ens consta en aquesta documentació 
que tenim està vacant des de l'any 2009 i una plaça d'enginyer de les quals veig que l'Ajuntament ja 
en té dues, de persones amb aquesta titulació. Em sorprèn i m'agradaria que em contestés si en una 
època d'aprimament i en una àrea com és la d'enginyeria on tampoc s'especifica massa exactament a 
quina àrea va assignada aquesta persona que es llogui. ¿No li sembla sorprenent que reduïm serveis 
però continuem augmentant la plantilla? Moltes gràcies.



Alcalde president:
Li contestarà la regidora de personal, endavant, 

Sra. Sánchez:
Doncs, senyor Canet, crec recordar que aquesta plaça, com vostè bé diu es va aprovar al gener de 
2009, quan aquestes places s'aproven i es posen a la plantilla d'ocupació tenen com tres anys per 
poder-les treure a concurs. Nosaltres hem pensat que era necessari treure aquesta plaça a concurs, 
s'han fet les bases, s'han aprovat per resolució, estan publicades en el BOE i això portem com uns 
tres mesos en tot aquest procés. Un procés normal com en totes les bases que hem posat, i bé, estem 
en el procés. Jo crec que no hi ha cap cosa negativa. Nosaltres podem convocar una plaça sempre 
que vulguem, no és la única la d'enginyer, durant aquests anys hem convocat vàries i en l'últim any 
també. Això no descarta que tinguem que posar places. S'han presentat vàries persones, 14 o 15 
persones, crec que podem donar feina.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, per tant, és una plaça que forma part de la plantilla aprovada en el 2009 i si es va crear 
aquesta plaça és amb intenció de cobrir-la i per tant, òbviament, es creu imprescindible per tal de 
complir amb les tasques previstes en l 'organigrama municipal. ¿Més preguntes?

Sr. Canet:
Si, moltes gràcies. Aprofito que m'ha contestat la regidora, per demanar-li una sèrie d'aclariments. 
Hem vist que s'ha presentat bastant gent i m'agradaria saber si una d'aquestes persones que s'ha 
presentat és concretament la persona que en aquest moment és un càrrec de confiança i ostenta el 
lloc de gerent de l'Ajuntament. Dedueixo pels noms que apareixen en la seva resolució.

Sra. Sánchez:
La resolució d'admesos i exclosos la signo jo, però les dades que surten, crec que els noms no surten 
complerts perquè no s'ha de saber del tot. Per tant, no sé si vostè ha de saber o no qui es presenta a 
les places. Si vol, em sembla que demà o demà passat fan les proves. 

No, senyor Canet, jo no puc saber de tota la gent que es presenta si li estic dient que es presenta 14 o 
15 persones. Jo no puc saber tota la gent que es presenta. Per tant, desconec qui son, hi ha un 
tribunal en el qual hi ha representants sindicals, hi ha representants de l'administració i passaran unes 
proves. Jo no haig de valorar qui és el que entra o no. Jo admeto o excloc i signo una resolució. 

Alcalde president:
¿Més preguntes?

Sr. Canet:
Doncs jo crec que hauria de saber exactament qui es presenta, perquè si el RosPR és la persona que 
jo em suposo, no deixa de ser curiós que l'hagin d'avaluar les persones que estan per sota d'ell. No sé 
amb quins criteris d'imparcialitat, que els hi suposo, faltaria més, com poden avaluar uns subordinats 
en el seu cap. Per què si aquest senyor és el gerent de l'Hospital, no em semblaria massa correcte, ai, 
perdó, gerent de l'Ajuntament de Granollers, no em semblaria massa correcta que l'avaluessin, entre 
altres, persones que estan teòricament per sota del seu lloc de treball. Admètim que vostè no té 
perquè saber qui es presenta, però si que vostè és responsable d'escollir les persones que l'avaluaran 
i no em sembla gens correcte que a una persona que és un càrrec de confiança i que és gerent, 
suposadament que sigui aquest senyor, sobretot, el que passa és que el cognom és, les inicials 
també, per tant, jo simplement li pregunto si li sembla gaire lògic que els seus subordinats hagin 
d'avaluar al seu cap. Moltes gràcies.

Alcalde president:



Contestaré jo. Hi ha un principi bàsic que és de la igualtat de les persones davant de la llei i per tant si 
es convoca una plaça, tothom que tingui les condicions idònies per aquesta plaça s'hi pot presentar i 
l'administració té uns criteris per definir els seus tribunals, criteris plurals que marca la legislació 
vigent i per tant, la lògica o no la lògica no és l'objectiu que l'opinió que pugui tenir la regidora ni jo 
mateix. Es tracta d'aplicar amb precisió la normativa per a garantir l'accés universal a les 
convocatòries que es plantegin i l 'equitat en la resolució d'un concurs que és públic i transparent. 

Sr. Canet:
Bé, ja per acabar. M'agradaria saber exactament a quina àrea es pensa ubicar aquesta persona 
perquè li repeteixo que tenim dues persones ja en plantilla amb aquest d'això i si ha estat dos anys 
vacant, m'agradaria saber, curiosament que en el període en que ens trobem vostès es dediquin a 
contractar més gent. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, aquesta plaça estarà ubicada en l'Àrea Territorial. ¿Més preguntes?

Sr. Canet:
Si, més preguntes. Senyor Alcalde, en acabar l'últim ple on jo li vaig demandar tot una sèrie 
d'informació, per variar, en acabar vostè en el passadís em va dir que li sabia greu que no se 
m'hagués atès la meva petició d'unes factures. Li vaig donar fins i tot la còpia de la instància perquè 
veiés que no m'ho inventava, doncs bé, sàpiga que a dia d'avui no tinc les factures que parlem de 
l'empresa IMES. 

Jo ara ja sé que em contestaran a la Comissió Informativa ja vàrem dir que....escolti jo simplement, ja 
no sé com dir-ho, amb més claredat, crec que el ROM ens empara, crec que fa masses anys que 
demano les factures d'aquesta empresa i crec que tenim un problema, que no és un 3%, no ho dic pas 
per això, però tenim un problema amb aquestes factures, moltes gràcies. 

Alcalde president:
Ara jo hem perdia en el problema, de vegades ens passa. En tot cas, només dir-li que òbviament vaig 
fer la feina que em vaig comprometre, vaig enviar la instància a tothom que creia que estava implicat. 
Al final la senyora Aroa Ortego és qui ha reunit la informació , en tot cas, ella li contestarà. 

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. Bé, jo només comentar-li al senyor Canet que aquí l'únic problema que em sembla 
que existeix és que no sé si vol les factures o poder parlar d'elles a cada Ple. Jo no ho acabo 
d'entendre. Jo no sé si vostè es comunica habitualment amb els membres del seu grup que estan a la 
Comissió Informativa d'Hisenda, en aquest cas ja li recordo que son el senyor Salvador Pardo i el 
senyor German Cequier, amb els que vàrem aclarir d'una vegada, precisament a petició del senyor 
Alcalde vàrem tornar a repassar totes les peticions i aquí el que s'ha fet és jugar com per dos 
informatives, una instància i dir-ho en un Ple. En fi, com que jo penso que tot és molt més senzill, 
llavors, el que vàrem acordar amb el seu grup, els membres del seu grup estàvem d'acord, per tant em 
sorprenc que vostè torni a treure aquest tema un altre cop. Que ho pot fer, cap problema, però em 
sorprèn. El que vàrem acordar és que a la informativa d'Hisenda serà la informativa on s'entregaran 
aquestes factures i en tot cas si hi ha més peticions de factures d'aquesta empresa o de qualsevol 
altre serà la Informativa d'Hisenda on es demanaran i a on s'entregaran. El seu grup a fet la petició, 
nosaltres les estem preparant, i a la propera informativa s'entregaran, gràcies.

Alcalde president:
Si em permet, moltes gràcies. Senyor Canet, endavant, 

Sr. Canet:
Perdoni, em sembla molt bé tot això que m'està parlant vostè de les informatives, però prescindint de 
que aquests senyors que evidentment m'informen del que passa a la informativa, ¿vostè li sembla que 



en un any no ha tingut temps de donar-me les factures? És simple i concís, i vostè en les Comissions 
Informatives parli del que li sembli, però vostè, que jo la signo aquesta instància, la signo jo 
personalment com la podria signar qualsevol altre dels meus companys, vostè en un any no m'ha 
donat cap resposta a aquests document. 

Alcalde president:
En tot cas, ¿la pregunta és?

Sr. Canet:
Si acabarem la legislatura i encara estarem discutint a on me les han de donar aquestes factures, si a 
mi, a la Comissió, ¿a on exactament me les han de donar?

Alcalde president:
Jo crec que la senyora Ortego ja li ha contestat que es faran a la Informativa, ha quedat prou clar. Fins 
i tot hi ha un correu del seu grup que ho explica amb precisió. No sé si la senyora Ortego ¿vol afegir 
alguna cosa més?

Sra. Ortego:
Exactament el que acabo de dir, que igual no se m'ha entès. Que s'entregaran a la propera 
informativa. 

Alcalde president:
¿Més preguntes? No. 

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i vint minuts 
s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 
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