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Alcalde president:



Sí els hi sembla, comencem la sessió del Ple ordinari del 22 de febrer, en tot cas fem constar en 
primer lloc que avui actuarà com a portaveu socialista l’Albert Camps en substitució d’en Jordi 
Terrades que no pot assistir. Ho dic perquè hi consti en acta el sentiment d’aquest plenari per la mort 
del pare d’en Jordi Terrades, que podrien manifestar tots nosaltres personalment però em sembla que, 
com és habitual la corporació li hauria d’expressar el seu sentiment i per això demano que hi consti en 
acta.

L’Àngels Olano s’incorporarà més tard i la Laura Tintó, em diuen que quan tingui programat el vídeo 
també, eh! No? 

Molt bé, en tot cas, començaríem per l’aprovació de l’acta. Hi ha alguna qüestió? no? doncs la 
donaríem per aprovada.

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     26262626    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2010201020102010....    

Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena.

Alcalde president:
Els punts dos i tres, senyora secretària. 

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
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3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
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Alcalde president:
Molt bé. Moltes gràcies. Seguim... passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Programació, 
Relacions Ciutadanes i Serveis d’Alcaldia, punt número quatre, efectivament, en el qual aprovaríem 
inicialment el Pla Municipal de la Participació Ciutadana de Granollers . Endavant, senyora secretària.

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PROGRAMACIÓÀREA DE PROGRAMACIÓÀREA DE PROGRAMACIÓÀREA DE PROGRAMACIÓ ,,,,    RELACIONSRELACIONSRELACIONSRELACIONS    

CIUTADANES I SERVEIS DCIUTADANES I SERVEIS DCIUTADANES I SERVEIS DCIUTADANES I SERVEIS D ''''ALCALDIAALCALDIAALCALDIAALCALDIA

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DEL PLA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓAPROVACIÓ INICIAL DEL PLA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓAPROVACIÓ INICIAL DEL PLA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓAPROVACIÓ INICIAL DEL PLA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ    
CIUTADANA DE GRANOLLERSCIUTADANA DE GRANOLLERSCIUTADANA DE GRANOLLERSCIUTADANA DE GRANOLLERS

1111rrrr....    En el PAM 2007 -2011 s'expressa la necessitat de realitzar i aprovar l'elaboració del Pla Director 
de Participació Ciutadana, amb els següents objectius generals:

1.1. Definir els àmbits que han de ser sotmesos a participació ciutadana.
1.2. Identificar els actors socials concrets dels processos participatius .
1.3. Estructurar la participació en cada àmbit i procés.
1.4. Definir l'articulació entre l'estrucutra formal -òrgans estables- i els processos o accions puntuals.
1.5. Definir els mètodes i mecanismes d'avaluació.

2222nnnn....    Mitjançant acord de Junta de Govern Local de dia 7 de gener de 2008 es va ratificar la resolució 



d'Alcaldia 1647 / 2007, de 28 de novembre, per la qual s'aprovava la formalització d'un contracte 
menor d'assistència tècnica amb la Fundació Desenvolupament Comunitari, per la realització de la 3a 
i la 4a fase del Pla Director de Participació, com també que la realització de la 3a i 4a fase del Pla 
Director de Participació tindria lloc del  15 de novembre de 2007 a 31 de març de 2008.

3333rrrr....    En relació amb l'execució de la 3a i 4a fase del Pla Director de Participació, el responsable del 
Servei de Participació i Relacions Ciutadanes informa que:

3.1.  L'execució de la fase 3 A (preparació del taller) es va  desenvolupar de mitjan novembre de 2007 
a 28 de febrer de 2008. Durant aquest període, va haver-hi, el dia 8 de febrer de 2008, una reunió de 
tècnics municipals, amb assistència de 13 persones, preparatòria del taller..
3.2.  La fase 3 B (propositiva, realització del taller) va tenir lloc el dia 1 de març de 2008, en el  Centre 
Cívic Nord i va comptar amb la participació de 39 persones.
3.3. La fase 4 (redacció del Pla) es va desenvolupar de la manera següent:
a) Creació del grup de treball reduït, compost per 11 persones, que es va reunir els dies 12 i 25 de 
març de 2008, coordinat tècnicament per la Fundació Desenvolupament Comunitari .
b) Lliurament d'un informe provisional, en data 27 de març de 2008, per part de la Fundació 
Desenvolupament Comunitari al Servei de Participació i Relacions Ciutadanes .
3.4. El document lliurat per la Fundació  Desenvolupament Comunitari va ser analitzat per la comissió 
política de seguiment i per tècnics del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes i es va fer una 
devolució a la Fundació dels aspectes que es consideraven millorables del document provisional .
3.5. El nou document, després de revisió interna per part del Servei de Participació i Relacions 
Ciutadanes, ha estat lliurat a la comissió política de seguiment, a tots els grups municipals i s'ha 
tramès a les persones que van intervenir en el taller, amb les quals s'ha fet una sessió de devolució el 
dia 17 de febrer d'enguany, a Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.

4444tttt....    El responsable del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes informa favorablement de la 
necessitat d'aprovar inicialment el document Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers i 
de sotmetre'l a informació pública per un termini de 30 dies hàbil, atès que inclou:

4.1. Introducció 
4.2. Síntesi de la diagnosi participada
4.3. Model de participació a l'Ajuntament de Granollers
4.4. Línies i accions estratègiques d'actuació

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr....    L'article 123 c), de la Ley 57/03, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del 
gobierno local, publicada en el BOE de 17 de desembre de 2003, que indica com a atribuciones de 
Pleno, la regulación de los órganos complementarios y de los procedimientos de participación 
ciudadana.

2222nnnn....    L'article 201.2, del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.

3333rrrr....    El Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord de Ple del dia 18 de març de 2004, publicat 
íntegrament en el BOP núm. 86 de 9 d’abril de 2004, i l’aprovació definitiva del qual es va esdevenir 
amb la publicació d'edicte en el BOP número 138, del dia 9 de juny de 2004.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar inicialment el Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Sotmetre l'acord precedent 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 i al tauler 
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al�legacions, suggeriments i reclamacions, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acordar que, si transcorre el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, 



s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers 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.

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa, podeu interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l’alcalde, en el termini d’un mes a comptar des del dia 
següent a la recepció d’aquesta notificació, o bé directament contra aquest acte podeu interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la  
notificació.

En cas que la desestimació del recurs de reposició es produís per silenci administratiu -silenci que es 
produeix pel transcurs d’un mes a comptar des de la data de la  interposició sense que se n’hagi 
notificat la  resolució- el termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu serà de sis 
mesos a comptar des de l’endemà del dia en què el recurs de reposició esmentat s’entengui 
desestimat.

No obstant això, podreu interposar-hi qualsevol altre recurs, si ho considereu més oportú, en defensa 
dels vostres interessos.

Alcalde president:
Molt bé. Farà la presentació el regidor de participació, el senyor Corchado, endavant.

Sr. Corchado: 
Gràcies, alcalde. La nostra ciutat té una gran experiència acumulada en el desenvolupament de 
processos, projectes i mecanismes de participació ciutadana, és una ciutat rica en processos 
participatius, cal aprofitar tota l’experiència participativa del nostre municipi. Aquest Pla en la seva 
pròpia elaboració, a comptant amb tots el grups polítics, amb els tècnics, amb la ciutadania associada 
i no associada. La realització del Pla de participació i el seu posterior desplegament a de donar 
resposta a la necessitat de definir una estratègia global de participació. El pla estableix els objectius, 
criteris i actuacions, a desenvolupar des de l’organització municipal, això implica una clara voluntat de 
governar amb major transparència, diàleg, proximitat i corresponsabilitat amb la ciutadania. La 
transparència implica explicar les intencions, voluntats i actuacions del govern aportant tota la 
informació necessària als ciutadans. El diàleg pretén establir un intercanvi entre els diferents agents: 
polítics, tècnics, entitats i ciutadans; que comportar explicar, escoltar i rebre aportacions als projectes 
plantejats.

La proximitat és fonamental per elaborar i desenvolupar els programes i les actuacions municipals des 
d’espais propers als ciutadans, coneixent els seus problemes, inquietuds i visions i per últim la 
participació comporta una corresponsabilitat dels diferents actors implicats, complicitat entre 
l’administració i la ciutadania, per tal de compartir la responsabilitat de vetllar per la construcció de la 
nostra ciutat, tenint clar que cadascú te diferents graus de responsabilitat i rols a desenvolupar .

Els canals de participació ciutadana amb que es pot dotar un ajuntament són molts i variats, però és 
important que s’ordenin de forma integrada, per aquesta raó elaborarem un reglament de participació 
ciutadana, un reglament que al igual que el Pla de Participació serà consensuat per tots, per tots els 
que estem aquí. El pla de participació i el reglament han d’estar vinculats i han de ser coherents entre 
sí, però cal tenir molt clara la diferència entre els dos instruments: el reglament estableix el marc 
normatiu, mentre que el Pla defineix les directrius polítiques i les línees d’actuació, un reglament que 
es necessari, perquè cal dotar d’un marc comú de funcionament dels consells de participació, cal 
acotar els seus objectius, les seves funcions i la seva estructura si cal .

Dintre d’aquest reglament, n’ocuparà un lloc preeminent el futur Consell de Ciutat, que aglutinarà i 
racionalitzarà les instàncies de participació que existeixen, assessorarà i serà l’òrgan assessor de 
l’alcalde. La participació ciutadana és un dret, un dret de la ciutadania a participar activament en la 
construcció de les polítiques publiques, partint de la responsabilitat i legitimitat que el sistema 
representatiu atorga al govern per prendre les decisions que consideri més oportunes en un marc de 
legalitat i transparència. Tots junts hem de definir un model que permeti la identificació i l’ordenació de 



la nostra participació, per que s’identifica un cert cansament ciutadà a l’hora de treballar determinats 
projectes, perquè sempre s’impliquen els mateixos veïns i veïnes, el model de participació ciutadana 
que junts impulsaren i que tots volen és el d’arribar al màxim nombre de ciutadania, és per aquesta 
raó que es fa necessitaria la identificació dels diversos actors als quals es vol arribar; Si cal haurem 
d’anar-los a buscar, cal realitzar convocatòries més dinàmiques i adequades al col�lectiu destinatari, 
per tant, s’ha de fer un esforç per arribar a més veïns i veïnes de la nostra ciutat que normalment no 
participen, hem de motivar a la ciutadania a participar activament.

És per aquesta raó que cal tenir present que no tots els instruments o canals de participació ciutadana 
depenen del servei de participació, si no que les diferents regidories han de desenvolupar tasques 
vinculades a aquest àmbit i per tant, s’ha de tenir en compte tota l’estructura municipal. És 
responsabilitat de tots i de totes les àrees planificar els seus propis processos participatius, tot això, 
ens diu que hem de fer realitat l’agenda de participació. Una agenda que serà un instrument de 
planificació, ordenament i seguiment de les actuacions en el àmbit de la participació ciutadana. Per 
elaborar l’agenda es fonamental treballar entre totes les àrees, concretant reunions estables per 
ordenar i sistematitzar els canals i mecanismes de participació amb que compta el municipi vetllant 
per la coherència global del sistema. Les regidories de participació han de ser un servei especialitzat 
que tingui la missió de promoure la participació ciutadana en totes les àrees i serveis facilitant les 
eines i instruments específics.

És per aquesta raó, que és molt important centralitzar la informació vinculada a projectes i canals de 
participació. Això implica que els serveis que vulguin impulsar un procés participatiu o que siguin 
responsables d’un òrgan estable de participació hauran de mantenir certs nivells de coordinació amb 
el servei de participació, perquè és important que els diferents processos i mecanismes participatius 
que impulsi l’Ajuntament treballin amb les pautes i criteris generals establerts per al foment de la 
participació ciutadana a la ciutat i sota els principis del Pla de Participació .

Per finalitzar vull agrair als tècnics de la casa la seva aportació i felicitar la seva bona feina en 
especial a Carme Barbany, als companys del meu partit per donar-me la seva perspectiva en especial 
a l’Albert Camps que porta incorporat amb seu codi genètic la participació i la proximitat als nostres 
veïns i veïnes, a la resta de grups del consistori i algun partit polític sense representació en aquests 
moments. Per voler sumar i entendre que la participació és un tema de tots, un tema que no és de cap 
partit polític que és en definitiva un tema de ciutat, en especial vull agrair la feina del Esquerra 
Republicana, per ser grup impulsor d’aquest Pla, el que jo presento avui, un Pla que amb les seves 
aportacions i la seva voluntat de sumar, han enriquit i avui començar a ser una realitat. Gràcies.
 

Alcalde president:
Moltes gràcies per la presentació senyor Corchado. Obrirem el torn d’intervencions, Esquerra 
Republicana, la senyora Alcalde, endavant.

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. Bé, en aquesta presentació que ha fet el regidor del Pla de Participació Ciutadana, 
ens a sembla que el primer que cal dir en el moment de fer les nostres reflexions sobre aquest pla, 
són tres qüestions que, entre elles són molt diferents, però per a nosaltres no són menys significatives 
una de l’altra.

La primera és què el regidor de participació, dir que ha mostrat en tot moment el seu interès perquè 
els grups municipals féssim les nostres aportacions i que la major part de les propostes que el nostre 
grup ha fet se n’ha fet ressò i les ha incorporades, d’una o altra manera, en el document. Aquesta és la 
primera qüestió que... la primera reflexió que volem destacar. L’altra, el fet que aquest pla de 
participació estava en una fase d’elaboració molt avançada al final del mandat 2003-2007, i en canvi 
hem tardat gairebé tres anys, per desencallar-lo i portar-lo a aprovació, bé, això ja no és una qüestió 
que ens hi sembli tan bé, però quan arriben les coses, doncs benvingudes siguin. I per últim, que el 
document que tenim entre mans, des del nostre punt de vista es mulla poc pel que fa referència al 
grau d’implicació que el govern d’aquesta ciutat adquirirà amb els ciutadans, a l’hora de fer-los més o 
menys cas en les decisions que prenguin els consells o bé, els processos, és a dir, si s’ha fet una 
planificació, hi ha unes intencions, però des del nostre punt de vista, eh! En el punt de dir: bé, adquirim 
responsabilitats o no sobre allò que diran o no diran, per a nosaltres queda poc clar.



Bé, fetes aquestes primeres reflexions, dir-vos que estem satisfets que finalment la nostra ciutat 
disposi d’un Pla de Participació Ciutadana perquè de ben segur que a banda dels problemes o de les 
mancances que pugui tenir, de ben segur que ens ajudarà a definir i ordenar aquests processos, que 
el mateix regidor ens explicava. Processos que avui ja es porten a terme i del que el grup d’Esquerra 
es sent totalment corresponsable i en molts casos fins i tot, impulsors. A Granollers, en aquests 
darrers anys s’ha anat consolidat en diferents àmbits, aquesta cultura de la participació. S’han creat 
consells ciutadans, s’han portat a terme processos de diferent magnitud, i ara amb la redacció 
d’aquest Pla, doncs pot suposar que això tiri endavant i es concretin i facin d’aquestes iniciatives..., 
siguin: o perdurables, o estiguin millor ordenades, no? De fet, aquest Pla municipal ens ha d’ajudar a 
configurar, i això també ho esmentava el regidor de participació: una manera de governar diferent, una 
manera de comunicar-nos i de relacionar-nos, que incorpori canvis en la gestió municipal, de fet 
aquest punt per a nosaltres és el principal d’aquest Pla, eh! El fet de què ens pugui ajudar precisament 
a incorporar aquesta nova manera de governar. Aquest nou paradigma que s’ha de construir sobre els 
pilars de la comunicació, la relació i la flexibilitat de totes les parts .

I com que des d’Esquerra creiem fermament en aquest nou model de governança municipal, hem fet 
un seguit d’aportacions al Pla per tal d’afavorir aquest canvi de cultura. Estem segurs que aquest canvi 
ens fa falta a més a més, perquè sobretot nosaltres entenem que la nostra manera de governança en 
la democràcia és la millor manera que tenim. Però que també té moltes deficiències i disfuncions, i 
ens a sembla, doncs que amb aquesta manera de fer-ho de manera més participada, doncs això es 
pot arribar a paliar. De fet, la proposta d’Esquerra pel que fa a la participació en la governança de la 
ciutat obre dos grans fronts. D'una banda, la transversalitat del treball intern de l’organització 
municipal, això també ens ho remarcava que aquesta era una part important, que les diferents àrees 
municipals s’impliquin en la participació, és una condició indispensable perquè aquesta funcioni. I 
l’altre cosa és la corresponsabilitat i el diàleg de totes les part implicades en el que són projectes 
decisius per a la ciutat. Per a nosaltres, aquests dos fets comporten un més alt grau d’informació i la 
facultat de control, per part dels ciutadans, de l’acció municipal. 

Aquesta capacitat de participació, evidentment, cal establir-la a diferents nivells, així des del nivell 
més bàsic que és l’informatiu. Esquerra pensa que cal passar cap a un nivell més decisori, on els 
acords presos tenen el compromís polític d’ésser respectats i tirats endavant, o bé un nivell més 
executiu, on les persones implicades en aquesta participació, poden fer-ho a la fase tant del disseny, 
com de la realització, com de l’avaluació del projecte. Per aquest motiu el nostre grup ha fet un seguit 
d’aportacions, i de totes en volem destacar la que fa referència a la introducció prèvia a les línies i 
accions estratègiques, en concret el fet que el primer que caldrà acordar de forma participada amb tots 
els agents ciutadans són els criteris i les directrius que han de sustentar aquest Pla; i que des del 
nostre punt de vista han de respondre a quatre qüestions bàsiques: Hem de definir-nos sobre què es 
participar a la nostra ciutat, és a dir, els grans àmbits o temes que seran sotmesos a processos de 
participació ciutadana o a consideració dels consells. Hem de definir-nos sobre com donarem 
compliment al compromís de què tothom pugui participar. Hem d’explicar com ho farem, per a 
facilitar la participació, és a dir, hem de veure com aquesta estructura l’articulem perquè tothom hi 
pugui participar. I finalment hem de definir com avaluarem tot això que estem posant a disposició dels 
ciutadans.

També volem destacar que l’altra aportació que hem fet, que ens sembla rellevant és la que fa 
referència a la potenciació del Servei de Participació com a cohesionador i referent de la política 
participativa al municipi, tenint en compte que aquest aspecte no serà possible sinó disposem de 
tècnics propis capaços de dinamitzar aquests processos. I per anar acabant, dir-vos que valorem molt 
positivament la disposició del regidor, de fet ja ho he dit només començar, per analitzar les nostres 
aportacions i procurar d’assumir-les. Malgrat tot, ens sap greu que hagin quedat fora del Pla un parell 
de qüestions que ens hi semblen imprescindibles com en qualsevol Pla, i a mi em dóna la impressió 
que amb això sóc molt pesada i em repeteixo molt, eh! Per una banda, ens referim a la temporalització 
concreta, si un Pla no posa terminis, un Pla a deu anys vista és un Pla que bé... sabem quan acabarà 
perquè ens pot durar deu anys, però no sabem cada cosa quan es farà, això ens a sembla que és poc 
realista desprès en els seus objectius. I ara mateix aquest Pla no concreta un calendari. I per altra 
banda, tampoc concreta la dotació de recursos humans i econòmics que s’hi destinaran, si ja sabem 
que s’hi destinaran els mateixos que tenim, els recursos humans que ja s’hi dediquen, que segur que 
ho fan molt bé; però que no es parli d’aquests recursos també ens a sembla que li queda en el Pla una 
pota coixa, eh!

I per acabar, que estem completament segurs que aquesta..., de fet, malgrat tot aquest projecte ha 



d’esdevenir un document estratègic i ens ha de definir aquest model de gestió municipal. I ens pot 
ajudar i a planificar, i a orientar aquesta participació, ara bé, perquè tot plegat sigui possible hem de 
tenir ben clar que hi ha d’haver una voluntat política de tirar-ho endavant, que esperem que hi sigui, 
una organització interna transversal i cohesionada, organitzada al voltant d’aquesta voluntat política, 
no hi ha prou que els polítics diem: ei, que això de la participació és bona, si no que hem de tenir 
també una organització tècnica que la faci possible. Un estil basat en una comunicació efectiva, en 
què aquest compromís adquirit doncs es faci realitat. I evidentment que el govern municipal, agafi el 
lideratge i doti de recursos i de visualització d’aquest Pla .

Nosaltres desitgem que l’equip de govern, tot això ho tingui prou clar, i ho tiri endavant. I nosaltres 
estem a disposició per ajudar a què això sigui així . Moltes gràcies.

Alcalde president:
Gràcies. Per part del Partit Popular, endavant...

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies senyor alcalde. Com bé diu el document de treball, va començar a redactar-se al 2006. 
Entenem que és un Pla amb perspectives de futur i objectius amplis per la participació de la ciutadania 
de Granollers, com l’elaboració del primer Pla Estratègic. Des de principi d’aquest any 2010, s’està 
treballant en la preparació d’un qüestionari sobre el segon Pla Estratègic, i segons se’ns diu, es 
lliurarà el proper mes de març a totes les llars de la ciutat, conjuntament amb el butlletí municipal, per 
saber l’opinió dels granollerins sobre el futur de la ciutat, o com la volem, i els projectes que s’apunten 
com estratègics. Creiem que és un bon Pla, en el que hi participen tots els grups polítics, tant de 
govern com els de l’oposició, així com la ciutadania. I ja per finalitzar, donar el nostre reconeixement al 
regidor senyor Corchado per la tasca feta. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part del Grup Socialista, el senyor Camps té la paraula.

Sr. Camps:
Bé, bona tarda. Avui portem a Ple, doncs el resultat d’un llarg procés que hem volgut que en 
l’elaboració d’aquest procés i parlant de Pla de Participació fos especialment participatiu. En 
l’elaboració del Pla de Participació Ciutadana hi hem pres part en la seva elaboració, i fins fa una 
setmana també amb la seva valoració final, doncs diverses entitats i col�lectius ciutadans. El Pla, ho 
ha dit el regidor és un document estratègic que vol establir uns objectius compartits i unes normes 
comunes adreçades a facilitar la corresponsabilitat i la governança de la ciutadania en la gestió del 
municipi. La proximitat, creiem, és un element clau en la governança dels nostres municipis, i a 
Granollers en tenim bons exemples, ho destacava l’equip director del Pla en una frase, doncs del 
document. Però cal anar més enllà. Aprofundir i unificar criteris a l’hora de fer partícip la ciutadania i 
els projectes de ciutat. Venim de lluny, i estem bé en tema de participació, però cal anar més enllà i 
caldrà ser innovadors i originals en els diversos mecanismes de participació que es poden establir, no 
hi ha una única manera de participar. 

Aquest full de ruta que és el Pla de Participació Municipal es canalitza mitjançant una proposta 
d’actuació i jo en voldria destacar tres mesures que diu que la contenen. Per un costat, l’agenda 
participativa com a instrument de planificació, ordenament i seguiment de les actuacions municipals 
en l’àmbit de la participació ciutadana. Aquesta agenda participativa s’alimentarà de les accions 
previstes en els plans estratègics, consells, espais o tot òrgans estables de participació i també 
d’iniciatives participatives que es puguin impulsar des del municipi. En segon lloc voldria destacar que 
és necessari una normativa comuna a nivell municipal que defineix i estructuri la participació a nivell 
de ciutat amb independència dels seus estatuts i normes de funcionament particulars. Aquest és 
l’objectiu del reglament municipal de participació. I en tercer lloc, en aquest propi reglament es 
proposa la creació d’un consell de ciutat que tindrà per funció aglutinar i racionalitzar les instàncies de 
participació existents i serà l’òrgan assessor de l’alcalde .

Per acabar, jo voldria agrair la bona disposició dels grups municipals, en especial d’Esquerra 
Republicana que ha fet..., hem pogut recollir les seves aportacions. També, dels altres grups 



municipals: del Partit Popular, de Convergència i Unió, i també d’un grup que no té representació en el 
consistori però que també ens ha fet arribar les seves aportacions, com és Iniciativa per Catalunya. 
Expressar el compromís, com ha dit el regidor que a l’hora de desenvolupar el reglament tindrem en 
compte les seves aportacions. Continuarem treballant plegats amb un tema, doncs, fonamental i que 
és d’agrair que avui l’aprovarem per unanimitat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per cloure el debat, senyor Corchado, endavant.

Sr. Corchado:
Gràcies, senyor alcalde. Comentar algunes declaracions que ha comentat la regidora d’Esquerra 
Republicana. Sobre el tema del Pla de Participació, quan vostès van deixar de portar el tema estava 
en la segona fase, aquest Pla hi consta de quatre fases. A llavors, s’ha finalitzat la quarta fase, es va 
quedar segona. I a la vegada, hi ha la dificultat que hem tingut per rebre aquesta informació de qui ho 
estava realitzant. Pensi que de responsabilitat la tenim tota, transparència tota, a l’hora de parlar amb 
els ciutadans... un tema, sobre els temes decisius, nosaltres considerem que participar és decidir, 
decidir. Participar és enriquir la pressa de decisions per millorar la pressa de decisions que el govern 
ha de fer en aquest cas, perquè és legítim i ha sigut atorgat per la ciutadania a l’hora de les votacions .

Sobre el tema de recursos, nosaltres des de... hi hem comentat al Pla que treballarem amb les 
diferents regidories i amb els seus propis tècnics, que ja s’està fent. Sense el Pla, nosaltres ja 
treballàvem, no amb tota la transversalitat que volem, però si que amb una transversalitat clara. I amb 
els recursos ja existents, entenem que si tinguéssim millor, millor seria, però en aquest cas hem de dir 

que avancem. I li puc assegurar que de voluntat política la tenim tota, ho hem demostrat, creiem 
en la participació, i la incorporem dintre de les nostres polítiques d’actuació diària. Podríem parlar de 
quan anem al carrer amb els temes FEILS, i sortim al carrer i parlem amb els comerciants, amb els 
ciutadans que hi viuen en les zones on fem obres. S’han fet reunions, cinc comissions veïnals, o sigui 
amb reunions quinzenals, o sigui que li puc assegurar que estem al carrer, estem amb la gent, i hi ha 
una cosa que es diu participació informal que també la fem. Participar és més enllà dels processos 
acotats i tancats en una sala o en una habitació per exemple, hi ha més, participació és molt més que 
tot això. I de totes maneres jo li agraeixo totes les seves aportacions, com he dit abans, i estic segur i 
convençut que sumarem, sempre! en aquests temes. Gràcies.

Alcalde president:
Sí hi ha intenció de segon torn? No? En tot cas, donaríem el debat per acabat. Tots els grups han 
anunciat el seu vot favorable. Per tant, el Pla Municipal de Participació Ciutadana quedaria aprovat per  
unanimitat, que és una bona notícia. En tot cas, queda també sotmès a la informació pública, perquè 
aquells ciutadans que no els hi hagi pogut arribar pugui també completar la seva informació al voltant 
del tema, fer les seves aportacions, i si s’escau, si hi ha al�legacions, aportacions noves es tornaria a 
debatre en aquest Plenari. Per tant, queda aprovat per unanimitat

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat, senyora 
Secretària, endavant,
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Per acord de Ple,  de data 29 d'octubre de 2002, s'aprovava una pròrroga de la concessió del servei 
de transport urbà amb l'empresa Autobusos Granollers SL  pel termini de 10 anys, a comptar des del 
dia 1 de gener de 2003.

En data 12 de febrer de 2010, el cap de l'Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat ha emès 
informe relatiu a les aportacions econòmiques lliurades per l´Ajuntament de Granollers a l'empresa 
concessionària del servei de transport públic de superfície , Autobuses Granollers S.L. (AGSL)

En relació a les aportacions econòmiques lliurades per l'Ajuntament de Granollers a l'empresa 
concessionària del servei de transport públic de superfície, Autobuses Granollers S.L. (AGSL), en 
concepte de certificació mensual pel servei prestat, en el decurs de l'any 2.009, es varen fer efectives 
per un import total de 1.010.464,21€.

L'empresa ha presentat un resum econòmic corresponent a l'exercici 2.009 amb les corresponents 
dades reals quant a ingressos i despeses. D'aquestes dades  es dedueix que:

a) l'import lliurat per l´Ajuntament de Granollers com a conseqüència del servei prestat per 
l´empresa AGSL fou de 1.010.464,21    €€€€....;;;;

b) que aplicant els criteris d'augment de les diferents despeses del servei que marca el decret de la 
Generalitat quant a augment de tarifes, i comptabilitzant les hores reals de servei (38.391 h) i els Km 
realitzats (494.715 Km), resulta una despesa total de 2222....074074074074....282282282282    €€€€....

c) que es desestimen elsque es desestimen elsque es desestimen elsque es desestimen els    17.88217.88217.88217.882    € que l€ que l€ que l€ que l''''empresa presenta a la seva liquidació en concepte deempresa presenta a la seva liquidació en concepte deempresa presenta a la seva liquidació en concepte deempresa presenta a la seva liquidació en concepte de    
bonusbonusbonusbonus----malusmalusmalusmalus, atès que el nombre de passatgers no s'ha incrementat un 2% respecte als de l'any 
passat sinó que s'ha decrementat en un 4,2%, passant del 1.401.856 passatgers del 2008 al 
1.343.257 passatgers del 2009.

d) que els ingressos per billetatge i per publicitat han estat  de 978.496978.496978.496978.496    €€€€ (956.674 € per billetatge 
(46% de cobertura del cost) i 21.822 € per publicitat);

e) que tot això fa que la quantitat definitiva que hauria de lliurar l´Ajuntament corresponent a 
l´exercici 2009 seria de 1111....095095095095....786786786786    €€€€    ( 2.074.282 € - 978.496    € );

f) que atès que la liquidació de l’exercici 2008 donava un saldo a favor de l’ Ajuntament de 35.50935.50935.50935.509    
€€€€;;;; que es va procedint al retorn de la prorrata de l'IVA d'exercicis anteriors per import de 38383838....719719719719    €€€€; que 
per part de la FEMP s'ha rebut una subvenció de 18181818....002002002002    €€€€ per la compra de dos autobusos de pis baix 
i que aquesta quantitat ja s'ha fet efectiva a l'empresa A.G.S.L.; en conseqüència cal descomptar 
aquests imports de la quantitat a lliurar a A.G.S.L. per part de l’Ajuntament. 

g) D'altra banda les accions realitzades dins el programa “Viatjo amb tu” a les escoles de la ciutat 
tenen un import de 1.869 € a abonar a l'empresa A.G.S.L. per part de l' Ajuntament.

h) Que detraient i afegint aquests imports a la quantitat inicialment plantejada , resulta per tant un 
import definitiu de la liquidació de 1.095.786 € - 35.509 € - 38.719 € - 18.002 € + 1.869 € ====    1111....005005005005....425425425425    €€€€

La quantitat definitiva a lliurar per  l'Ajuntament a l'operador com a compensació econòmica del servei 
de l'any 2009, 1.005.425 €, és inferior a l'import certificat per aquest exercici, 1.010.464,21 €, resta un 
saldo a favor de l'Ajuntament per un import de 1.010.464,21 € - 1.005.425 € = 5.039,21 €.

El cap de l'Àrea de Serveis Municipals, Mobilitat i Seguretat proposa  que l'import de 5.039,21 € sigui 
descomptat de la previsió de cost de l' exercici econòmic de 2010.

    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 liquidació definitiva corresponent a l'any 2009 amb l'empresa    Autobusos deAutobusos deAutobusos deAutobusos de    
Granollers SLGranollers SLGranollers SLGranollers SL la diferència entre l'import del dèficit : 1.005.425,00 € i l'import de les certificacions 
lliurades : 1.010.464,21 €:    5555....039039039039,,,,21212121    €€€€, a favor de l'Ajuntament de Granollers, i compensar-lo amb les 
certificacions  de l'exercici 2010.



SEGONSEGONSEGONSEGON --Notificar aquest acord a Autobusos Granollers SL i al Servei de Comptabilitat  

Alcalde president:
Bé, té la paraula el regidor de mobilitat, senyor Segovia, endavant.

Sr. Segovia:
Gracias, señor alcalde. En el pleno del año pasado en el que presentaba la liquidación del ejercicio 
2008, ya avanzaba que para el presente ejercicio sería difícil de repetir este resultado, vista la 
tendencia generalizada del descenso de usuarios en el transporte público. Desgraciadamente, aquel 
aviso se ha confirmado y hoy presentamos una liquidación inferior a la del 2008. Pasando de los 
1.401.856 pasajeros del 2008 al 1.343.257 del 2009. Lo que supone un descenso del cuatro coma dos 
por ciento. Porcentaje que se sitúa en línea con los descensos generalizados que presenta el 
transporte público a nivel general.

Pero centrándonos en lo que nos ocupa, que es nuestro servicio. En lo que a gastos se refiere, la 
empresa concesionaria, Autobuses Granollers SL, nos presenta un cargo económico correspondiente 
al servicio del 2009 por un total de 2.074.282 euros, cantidad que resulta de contabilizar las horas 
reales del servicio y los kilómetros realizados. Así como la suma de los criterios de aumento aplicado 
a los gastos del servicio que marca el decreto de la Generalitat sobre el aumento de tarifas. En el 
capítulo de ingresos, estos, por billetaje y publicidad han sido de 978.496 euros. Repartidos en 
956.674 en concepto de billetaje, lo que supone un cuarenta y seis por ciento de la cobertura del coste 
situándose en la banda alta de lo que acostumbra a suceder en este tipo de servicios, y 21.822 
ingresados en concepto de publicidad. 

Entre los ajustes que se han realizado: desestimamos por una parte los 17.882 que la empresa 
presentaba en su liquidación en concepto de bonus-malus que es un incentivo que se contempla en 
caso de incrementar el pasaje un dos por ciento respecto al año anterior y que como no ha sido el 
caso no correspondía ser facturada. Incorporamos los 35.509 del saldo a favor del Ayuntamiento de la 
liquidación del ejercicio 2008 que era a compensar en este año. También los 38.719 procedentes de 
la prorrata del IVA de ejercicios anteriores. Así como los 18.002 recibidos por la empresa Autobuses 
de Granollers, por la subvención otorgada por parte de la Federación Española de Municipios y 
Provincias por la compra de dos autobuses adaptados. Y por último, debemos de abonar 1.869 euros 
por las acciones realizadas dentro del programa “Viatjo amb tú” de promoción del transporte urbano a 
los alumnos de diferentes escuelas de la ciudad. 

Por tanto: Que una vez realizados todos estos ajustes, la cantidad resultante de 5.039,21 euros a 
favor del Ayuntamiento. Cantidad que como ya hemos hecho en este ejercicio se compensará en la 
liquidación del actual ejercicio. Este es el resultado económico. Un resultado que como siempre que 
se ponga en marcha un servicio de bus, seamos conscientes de ello, necesita y necesitará de la 
aportación neta municipal, al menos mientras no haya una ley que regule la financiación del transporte 
público. Aún así, y para acabar con un ligero buen sabor de boca, un dato que invita al optimismo que 
es que seguimos siendo el servicio con más alta valoración del Grupo Sagalés . 

Entendemos el transporte público como un servicio social más. Que requiere del apoyo de la 
administración, es indudable, pero que también requiere de una gestión eficiente de los recursos 
disponibles y también de manera indispensable de una respuesta ciudadana que nos ayude a 
conseguir las metas de sostenibilidad que todos deseamos. Mi reto este año, comparando mis 
intervenciones que tengo la responsabilidad de ser regidor de movilidad era intentar hacerlo lo más 
sencillo posible. Recuerdo que la primera fue un autentico trabalenguas que incluso yo me acabe 
liando, espero haberlo conseguido.

 
Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que no hi ha demanades intervencions, però sí que hi ha demanada votació. 
Vots favorables a la proposta? Vint-i-u. Vots contraris? Cap. Abstencions? Dues. Per tant quedaria 
aprovada la proposta.



APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     :::: 21212121 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ERCERCERCERC::::    2222

    Vots en contra  capVots en contra  capVots en contra  capVots en contra  cap
    AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    2222        PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial, el punt número sis, és un dictamen relatiu a 
l’aprovació definitiva del plec de condicions que ha de regir l’adjudicació d’una finca al carrer Bisbe 
Grivé, a la Fundació Antonia Roura. Endavant, senyora secretària.

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLEC DE CONDICIONS QUE HA DE    
REGIR LREGIR LREGIR LREGIR L''''ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA FINCA SITUADA AL CARRERADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA FINCA SITUADA AL CARRERADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA FINCA SITUADA AL CARRERADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEMANIAL DE LA FINCA SITUADA AL CARRER    
BISBE MARTÍ GRIVÉBISBE MARTÍ GRIVÉBISBE MARTÍ GRIVÉBISBE MARTÍ GRIVÉ,,,,    NÚMNÚMNÚMNÚM    47474747    I LI LI LI L''''ADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ A FAVOR DE LAADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ A FAVOR DE LAADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ A FAVOR DE LAADJUDICACIÓ DE LA CONCESSIÓ A FAVOR DE LA    
FUNDACIÓ ANTÒNIA ROURA I BARBANYFUNDACIÓ ANTÒNIA ROURA I BARBANYFUNDACIÓ ANTÒNIA ROURA I BARBANYFUNDACIÓ ANTÒNIA ROURA I BARBANY

Mitjançant acord de Ple de data 22 de desembre de 2009 es va aprovar inicialment el plec de 
condicions que ha de regir la concessió administrativa d'ús privatiu de bé demanial situat al carrer 
Bisbe Martí Grivé, número 47 d¡aquesta ciutat i  es va aprovar inicialment l'adjudicació de la referida 
concessió demanial a favor de la Fundació Antònia Roura i Barbany, amb domicili social al carrer Nou, 
número 12, d'aquesta ciutat i NIF G-08889347, a l'empara del que preveu l'article 93.1 de la Llei del 
Patrimoni de les Administracions Públiques, que remet a l'article 137.4 de la mateixa Llei.

Els esmentats acord i plec de condicions es varen sotmetre a informació pública durant un termini de 
trenta dies, mitjançant anuncis inserits al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 17, de 20 
de gener de 2010 i al tauler d'edictes de la Corporació.

Durant aquest termini s'han presentat dues al�legacions:

1. En data 10 de febrer de 2010, el Partit Socialista Unificat de Catalunya Viu (PSUC Viu) va presentar 
un escrit sol�licitant la paralització de la concessió al�legant que aquest servei hauria de ser gestionat 
per l'administració pública.
També sol�liciten que s'elimini del plec de condicions la paraula residència, ja que estem parlant de la 
implantació d'un centre de dia.

Al respecte cal informar que en aquest acte no estem implantant un servei públic de centre de dia, el 
que s'aprova és una concessió demanial d'acord amb l'article 93.1 de la Llei del Patrimoni de les 
Administracions Públiques que permet l'atorgament directe en els supòsits previstos a l'article 137.4 
d'aquesta Llei, és a dir, quan l'immoble resulti necessari per donar compliment a una funció de servei 
públic o a la realització d'un fi d'interès general per persona diferent de les previstes en els paràgraf a) 
i b) (altres administracions públiques, qualsevol persona jurídica de dret públic o privat pertanyent al 
sector públic, una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat pública, o una església, confessió o 
comunitat religiosa legalment reconeguda.
En aquest sentit, l'Ajuntament valora les característiques subjectives que té la Fundació privada 
ANTÒNIA ROURA I BARBANY ja que és una entitat sense ànim de lucre, que té per objecte 
proporcionar acolliment i assistència a persones grans necessitades per motius familiars, econòmics, 
socials o sanitaris.
Cal esmentar també, que el 50% de les places ofertades per aquesta fundació són concertades amb el 
Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i que actualment amb la Llei 
de Dependència totes les persones que tenen un grau de dependència valorat tenen dret a un ajut 
econòmic sigui o bé mitjançant l'adjudicació d'una plaça pública o concertada o bé a través d'un ajut 
econòmic per fer front a les despeses del servei utilitzat , ja sigui residència o bé centre de dia.  
Per tant, es proposa desestimar l'al�legació.

2. En data 15 de febrer de 2010, la Fundació Antònia Roure i Barbany va presentar les següents 
al�legacions al plec que ha de regir la concessió administrativa :



 A. Es considera que el termini de la concessió hauria de ser de seixanta anys i no de cinquanta com 
es proposa al plec de condicions atesa la importància, valor i cost de les obres que es duran a terme 
per rehabilitar i adequar l’immoble i construcció al destí de la concessió i la necessita de poder 
amortitzar al màxim o en la major manera possible la inversió a fer. En aquest sentit es proposa 
s’accepti que la clàusula cinquena del plec de condicions quedi redactada
El termini per el qual s’atorga la concessió és de seixanta anys  amb possibilitats de pròrroga fins el 
màxim legal.
B. Respecte de la clàusula sisena es considera que no hauria de figurar com deure del concessionari 
la frase “no percebre dels usuaris preuis o tarifes superiors a les autoritzades” quin fet precisament és 
un dret i així figura a la clàusula següent.
De la mateixa manera a la mateixa clàusula es creu que no ha de ser obligació la de construir el 
tancament de la finca respecte de les finques veïnes atès que aquestes són edificables  i per la 
propietat d’elles es procedirà al mateix tancament. En tot cas es proposaria com text el de “construir el 
tancament provisional, si s’escau, de la finca respecte de les finques veïnes”
A l’ensems es creu que hauria de figurar expressament, com així és, la possibilitat de poder alienar i 
gravar la concessió i/o els drets de la mateixa en les seves condicions i per tant, l’immoble i 
accessions amb notificació prèvia a l’administració  concedent. I així es proposaria afegir com dret el 
de “alienar i gravar l’immoble i accessions i  la concessió i/o els drets de la mateixa en les  condicions 
de la pròpia concessió  notificació prèvia notificació a l’administració  concedent”
C. Clàusula setena. Es proposa que a l’apartat e) que fa constar “Ésser indemnitzat, si s’escau, en cas 
de resolució anticipada de la concessió per circumstàncies sobrevingudes d’interès públic.” li sigui 
afegit “com cas excepcional, ben sospesat i rebent, en el seu cas, la concessionària la compensació 
suficient d’acord en dret” quin afegit sembla adequa a els drets de cada part a la legalitat en aquest 
cas que sempre hauria de ser excepcional.
D. Clàusula onzena. “Les desobediències a les instruccions de l'Alcaldia.” Es creu que s’hauria de 
matisar que aquestes haurien de ser les “que afectin única i exclusivament al compliment d’aquest 
contracte o concessió per part del concessionari” i en aquest sentit es creu hauria de figurar aquest 
assenyalat afegit.
E. En la clàusula dotzena “tipus de sancions” es considera que els apartats f) i g) haurien de 
comprendre, a més, les paraules “sense raons” atès que no el senzill fet de la demora ha de poder 
comportar una sanció sinó que aquesta ha de ser demora sense causa justificada o raó que li doni 
suport. En aquest senti es proposa la redacció següent : “f) Demora superior, sense raons, a sis 
mesos en el termini d’execució de les obres. g) Demora superior, sense raons  a sis mesos en el 
termini d’inici de l’explotació.”
Per tant, sol�licita la modificació de l 'esmentat Plec de Condicions.

Que examinades les al�legacions formulades al plec de condicions per la Fundació Antònia Roure i 
Barbany es consideren no substancials, i no van en contra de l'interès social d'aquest equipament, per 
tant, cal modificar el plec de condicions en el sentit proposat per la fundació . 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ....

IIII.... L'article 93 i 137.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, quan a les concessions demanials i les formes d 'alienació.

IIIIIIII.... els articles 59 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret núm. 
336/1988, de 17 d'octubre, sobre concessions administratives dels usos privatius .

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. Estimar en part l'al�legació presentada per Partit Socialista Unificat de Catalunya Viu (PSUC 



Viu) pel què fa a eliminar del plec de clàusules la paraula residència i desestimar la resta 
d'al�legacions, d'acord amb l'informe transcrit en la part dispositiva.

SegonSegonSegonSegon....    Estimar les al�legacions, presentades per la Fundació Antònia Roura i Barbany, al plec de 
condicions que ha de regir la concessió administrativa d'ús privatiu de bé demanial situat al carrer 
Bisbe Martí Grivé, número 47 d'aquesta ciutat, en tant que s'entenen com a no substancials i en  
conseqüència modificar el plec de condicions en aquest sentit .

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar definitivament el plec de condicions que ha de regir la concessió administrativa d'ús 
privatiu de bé demanial situat al carrer Bisbe Martí Grivé , número 47, d'aquesta ciutat.

QuartQuartQuartQuart. Aprovar definitivament l'adjudicació de la referida concessió demanial a favor de la Fundació 
Antònia Roura i Barbany, amb domicili social al carrer Nou, número 12, d'aquesta ciutat i NIF 
G-08889347, a l'empara del que preveu l'article 93.1 de la Llei del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, que remet a l'article 137.4 de la mateixa Llei.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Formalitzar en escriptura pública la concessió demanial esmentada,i totes les despeses i 
impostos que es derivin dels processos d'escripturació i registre per fer efectiva aquesta concessió 
administrativa, seran a càrrec de la Fundació Antònia Roure i Barbany.

SisèSisèSisèSisè.... Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a l'acompliment dels 
acords anteriors.

SetèSetèSetèSetè....    Notificar el present acord a la Fundació Antònia Roura i Barbany i al Partit Socialista Unificat de 
Catalunya Viu (PSUC Viu) 

VuitèVuitèVuitèVuitè....    Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler d 'edictes de la 
Corporació. 

Alcalde president:
En tot cas, només comentar que el què fem en aquest punt és aprovar definitivament una concessió a 
la Fundació Roura per tal de què desenvolupi la seva activitat en una finca, en la finca coneguda com 
Can Relats, una finca que a més a més està, com saben catalogada pel nostre patrimoni, allà l’idea de 
la Fundació és desenvolupar-hi setanta-cinc places de centre de dia per a gent gran i en tot cas, 
simplement expressar que el que hem fet avui és acceptar dues al�legacions, una que feia referència a 
la llargada del contracte i una altra feia referència a determinades obres. I en tot cas, per tant, 
formalitzar ja un acord que estava... tenia les seves arrels en la proposta que es va fer en el Ple del 
mes de desembre.

Aquí si que hi han demanades intervencions, per part del Partit Popular, endavant.

Sr. Gutiérrez:
Gràcies, senyor alcalde. Solsamènt i molt breument, cal recordar a l'equip de govern que si bé que és 
cert que són necessaris els centres de dia, també són necessaris les residències d’avis, doncs es 
angoixós demanar una plaça pública de residència, i escoltar allò que et diuen, el temps d’un any o un 
any i mig que t’has d’esperar. Moltes vegades, quan hi arriba això ja no ho necessites. Gràcies. 
Només és una puntualització.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, només dir-li que avui el que tractem és el que tractem i el que aprovem és el que 
aprovem, i en tot cas també com sap, perquè ho hem explicat en alguna ocasió el govern de la ciutat 
comparteix la reflexió que vostè fa i la necessitat d’ampliar el nombre de places de residència a la 
nostra ciutat, i des d’aquest punt de vista té negociat un acord, que està pendent simplement de la 
signatura amb el departament que dirigeix la senyora Capdevila, i que esperem que en poc temps 
podem portar en aquest Plenari.

En tot cas, s’ha anunciat també la votació favorable de tots els grups, per tant quedaria aprovat per 
unanimitat.



APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número set, en el que es tractarà sobre la liquidació d’un contracte de concessió 
administrativa d’una benzinera de l’avinguda de Sant Julià. Senyora secretària.

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ    
ADMINISTRATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LADMINISTRATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LADMINISTRATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LADMINISTRATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L''''ÚS PRIVATIU DELS TERRENYS DE DOMINIÚS PRIVATIU DELS TERRENYS DE DOMINIÚS PRIVATIU DELS TERRENYS DE DOMINIÚS PRIVATIU DELS TERRENYS DE DOMINI    
PÚBLIC PER A LA INSTAL�LACIÓ DPÚBLIC PER A LA INSTAL�LACIÓ DPÚBLIC PER A LA INSTAL�LACIÓ DPÚBLIC PER A LA INSTAL�LACIÓ D''''UNA BENZINERA A LUNA BENZINERA A LUNA BENZINERA A LUNA BENZINERA A L''''AVINGUDA DE SANT JULIÀAVINGUDA DE SANT JULIÀAVINGUDA DE SANT JULIÀAVINGUDA DE SANT JULIÀ,,,,    NÚMNÚMNÚMNÚM....    239239239239    
DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    ENTRE LENTRE LENTRE LENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I GALPGEST PETROGALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I GALPGEST PETROGALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I GALPGEST PETROGALAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I GALPGEST PETROGAL    
ESTACIONES DE SERVICIOESTACIONES DE SERVICIOESTACIONES DE SERVICIOESTACIONES DE SERVICIO ,,,,    SLUSLUSLUSLU

En data 25 de juliol de 2006, el Ple de la corporació va declarar la nul�litat dels acords del Ple de 
l'Ajuntament de data 21 de desembre de 1996 i del 22 d'abril de 1997 pels quals s'iniciava i 
s'adjudicava la contractació de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic per a la instal�lació d'una 
benzinera a l'avinguda de Sant Julià, als costat de l'IVT de Granollers. Aquesta declaració de nul�litat 
va ser a consequència de les Sentències dictades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
números 577/02, de 21 de juny, per la que es declarava la nul�litat dels acords del Ple de l'Ajuntament 
de Granollers per no ser conforme a dret, i  12/2003, de 6 de novembre, que declarava la fermesa de 
la mateixa perquè no hi tenia cabuda cap altre recurs.

També, en el mateix acord, va resoldre el contracte de concessió administrativa per la contractació  de 
l'ús privatiu dels terrenys de domini públic , per a la instal�lació d'una benzinera  a l'avinguda Sant 
Julià, al costat de l'ITV, de Granollers,entre l'Ajuntament de Granollers i GESOIL, SA Unipersonal i, 
alhora va iniciar la liquidació de l 'esmentat contracte d'acord amb l'article 65 del Real Decret Legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.

En data 21 de novembre de 2006 i 21 de juny de 2007, amb registres d'entrades números 24180 i 
14844, respectivament, l'empresa Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU (abans denominada 
GESOIL, SAU) ha comparegut davant l'expedient i demana que en el procediment a fixar l'import dels 
esmentats procediments nuls dels acords plenaris de data 21 de desembre de 1996 i 22 d'abril de 
1997 es valori per un import de 2.230.824,96 euros en concepte de dany emergent i lucre cessant.

En data 1 d'abril de 2009, mitjançant resolució de regidor núm. 872, l'Ajuntament de Granollers va 
encarregar a l'entitat Promo-Assessors Consultors, SA, especialistes en valoracions econòmiques,  el 
contracte de servei per a emetre un dictamen relatiu a la valoració econòmica corresponent a l'extinció 
anticipada de la concessió administrativa de l'Estació de Servei situada a l'avinguda Sant Julià, núm. 
239 del Polígon Industrial Congost de Granollers.

Que l'empresa PROMO-ASSESSORS CONSULTORS, SA ha presentat davant l'Ajuntament de 
Granollers l'informe relatiu a la valoració econòmica indemnització per extinció de la concessió 
administrativa de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic de l'Estació de Servei, redactat pels 
economistes Agustí Jover i Miquel Morell .

El cap de l'Àrea Territorial, un cop valorat l'informe emès pels economistes de l'empresa 
Promo-Assessors Consultors, SA, emet un informe del següent tenor literal: 

"INFORMAINFORMAINFORMAINFORMA

INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LINDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LINDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LINDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L''''ESTACIÓ DEESTACIÓ DEESTACIÓ DEESTACIÓ DE    
SERVEI SITUADA A LSERVEI SITUADA A LSERVEI SITUADA A LSERVEI SITUADA A L ''''AVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀ ,,,,    239239239239    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

En la memòria adjunta encarregada per l'Ajuntament a economistes especialistes en valoracions 
econòmiques de concessions i altres, queda recollida tota la informació dels terrenys i immobles 
objecta de la concessió administrativa que s 'ha extingit per ordre judicial.

Per a la valoració de la indemnització que cal aprovar a GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE 



SERVICIO S.L.U. , s'ha tingut en compte:

PERÍODE de 15 anys

Des de l'any 2007 , primer en que l'empresa ja no va poder explotar el dret de la concessió fins el  2021 
data de finalització de la concessió.

 
CRITERIS DE VALORACIÓ

La pèrdua econòmica té dues components:

Lucre cessant = comptes d'explotació dels 15 anys pendents de la concessió ( fet amb dades 
disponibles i aportades per la concessionària i contrastades amb informes auditats )

Amortitzacions = dels costos de primera instal�lació que calia amortitzar en els 15 anys pendents de la 
concessió i alguna que altre amortització derivada d'alguna que altre inversió executada per la 
concessionària.

El cash-flow acumulat previst per als 15 anys restants de concessió s'estimen en 2.013.013 € ( en 
termes nominals)

TAXA D'ACTUALITZACIÓ

Els valors nominals de la suma de les dues components que composen la pèrdua econòmica, 
calculats pels 15 anys que resten de la concessió , s'han d'homogeneïtzar en termes reals al moment 
en que pertoca la indemnització, es a dir s'han d'actualitzar.

Per fer-ho cal seguir les disposicions del RD 2/2008, la ECO 805/2003 i la EHA/3011/2007 sobre el 
valor indemnitzatori de determinats drets i concessions, pel que segons elles cal aplicar el mètode 
residual dinàmic.

Seguint a peu de lletra aquestes disposicions :

Taxa actualització nominal = taxa lliure de risc + prima de risc = 3,78% + 12% = 15,78%

la primera equival al tipus mig de les Obligacions de l 'estat a 10 anys de l'any 2006
la segona la fixa la ECO 805/2003 i la EHA/3011/2007 

VALOR INDEMNITZATORI SEGONS CONCESSIONÀRIA

En escrit de 21-11-2006 sol�liciten en concepte de dany emergent i lucre cessant 2.230.824,96 €, tot 
presentant un quadre  d'evolució i acumulació del cash flow dels  15 anys restants de la concessió (que 
ascendeixen a 2.005.592,64 €).

La concessionària no aplica el que disposen les normatives que s'han esmentat i no calcula 
correctament la taxa d'actualització, en concret no aplica la prima de risc que la norma fixa en el  12% .

VALOR INDEMNITZATORI 

Aplicant a peu de lletra les normatives esmentades:

El valor actual net [V
0
] d'un flux anual [Q

n
] durant un període de 15 anys [n], actualitzat a una taxa real [

i] és igual a: 



(1 + i)
n  

 -1 
Vo = Q x     ---------------------  

i x (1 + i)
n

on:   

Q =Cash-Flow anual previst
i =Taxa actualització nominal =  15,78%
n =període temporal = 15 anys

De l'anàlisi del Cash-Flow actualitzat per aquest mètode en resulta un valor indemnizatori total de 
656.847 €€€€.

Al que se li afegeixen unes despeses per trasllat (119.003 €) i un premi d'afecció del 5% (38.793€) , 
que dona un resultat global indemnitzatori de 814.643 €.

Es proposa per tant l'aprovació de la indemnització de 814.643 €, d'acord amb els càlculs i informe 
dels economistes de PROMO Assessors Consultors, Agustí Jover i Miquel Morell, adjunt a 
l'expedient."

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

IIII.... L'article 65 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei de Contractes de les administracions públiques, relativa als efectes de la declaració de nul�litat 
dels actes preparatoris del contracte o de l'adjudicació, quan sigui ferma, comporta en tot cas la del 
mateix contracte que entra en fase de liquidació, i les parts s'han de restituir recíprocament les coses 
que hagin rebut en virtut del contracte, i, si això no és possible, se n'ha de retornar el valor.  La part 
que resulti culpable ha d'indemnitzar la contrària dels danys i perjudicis que hagi sofert .

    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 liquidació del contracte entre l'Ajuntament de Granollers i Galpgest Petrogal 
Estaciones de Servicio, SLU (abans denominada (Gesoil, SAU) per l'extinció de la concessió 
administrativa per la contractació  de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic, per a la instal�lació 
d'una benzinera a l'avinguda Sant Julià, núm. 239 de Granollers, per un valor econòmic  
d'indemnització de 814.643, euros, d'acord amb l'informe econòmic elaborat pels economistes de 
PROMO Assessors Consultors, SA i amb els antecedents esmentats i fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquest acord a Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU i al Servei de 
Comptabilitat. 

Alcalde president:
Té la paraula el senyor Camps per a fer la presentació, endavant...

Sr. Camps:
Sí, bon vespre, molt breument. En el Ple d’avui aprovem la liquidació del contracte entre l’Ajuntament 
de Granollers i la concessionària de la benzinera situada a l'avinguda de Sant Julià, número 239 al 
costat de l’ITV, per l'extinció de la concessió administrativa per la contractació de l'ús privatiu dels 
terrenys de domini públic per un valor econòmic d'indemnització, com s’ha llegit de 814.643 euros, 
d'acord amb un peritatge encarregat a un equip extern. Recordem que aquesta extinció es fa en 
compliment d'una sentència judicial i que, en virtut d'acatament de la pròpia sentència es va procedir 
en el seu dia a l'enderroc de les instal�lacions de la benzinera. L'informe de la peritació s'ha tingut en 
compte, a l'hora de fixar la quantitat, en el període de quinze anys, entre 2007 i el 2021, que encara 
restaven de la concessió, s'ha valorat tant el lucre cessant com les amortitzacions pendents, a l'hora 
de fixar els criteris de valoració i s'ha aplicat la corresponent taxa d'actualització en funció de la 
normativa de referència d'indemnització de les concessions. Aquesta serà, doncs, la proposta que per 
la liquidació de la pèrdua patrimonial farà l'Ajuntament de Granollers a l'empresa concessionària. Un 
cop finalitzat aquest tràmit, i d'acord amb el planejament vigent actualment, l'Ajuntament podrà 
recuperar els terrenys i destinar-los a alguna de les activitats previstes en el pla d'ordenació 
urbanística municipal.



Alcalde president:
Moltes gràcies. Per Esquerra Republicana no hi ha intervencions. Per part del Partir Popular, endavant 
senyora Olano.

Sra. Olano:
Sí, gràcies senyor alcalde. Per posicionar-nos respecte al dictamen que es presenta respecte a la 
indemnització de vuit-cents catorze mil sis-cents quaranta-tres euros en concepte de liquidació del 
contracte entre l’Ajuntament i l’empresa Galpgest Petrogal Estacions de Servei. El posicionament del 
nostre grup és que en un grup, en el cas nostre de l’oposició no se’l hi pot demanar que beneeixi una 
quantitat que es deriva d’un informe que ve d’un conjunt de sentències derivades a un llarg litigi amb 
el qual, doncs s’ha pogut constatar, doncs la nul�litat dels acords del Ple de l’Ajuntament i amb el qual, 
la determinació de la quantitat econòmica si ve l’Ajuntament ha fet el que tenia que fer, que es 
demanar un informe per quantificar-ho, el grup de l’oposició, en aquest cas el grup Popular no té les 
eines necessàries per tal de quantificar, considerem que és un procés que no ha estat pacífic. És un 
procediment que ha tingut que arribar als tribunals per tal de reconèixer el contingut del contracte o 
no, i per tant considerem que no se’ns pot demanar que fem confiança en una peritació quan una de 
les parts no està d’acord amb la mateixa. No es tracta de dir que recolzem a l’empresa, perquè no la 
representem, representem al nostre grup municipal, però sí que considerem que com una de les parts, 
l’afectada, la que prové ja d’un reguitzell de litigis amb l’Ajuntament és la que té que determinar i 
acreditar en tot cas quin és el perjudici que es reprodueix amb la seva pèrdua del contracte de 
concessió de l’ús privatiu dels terrenys de domini públic, en tot cas, el nostre grup s’abstindrà perquè 
considerem que els elements per a considerar la legitimitat o no de resoldre aquest contracte per 
aquest import, exclusivament tenen coneixement les parts. Sí que és veritat que s’ha encarregat en 
una empresa que s’encarrega de fer dictàmens per part de l’Ajuntament, per tant, res a qüestionar 
amb el procediment, però comprendrà que en tot cas no podem fer judici de part, no tenim la 
responsabilitat de govern, la tenen vostès i per tant no donarem recolzament amb una quantificació 
que en tot cas, esperem que sigui per la via de l’acord, però que si no és així d’aquesta manera, 
cadascuna de les parts es considerarà lliure de seguir el procediment judicial o econòmic 
administratiu que tingui per convenient. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, senyor Canet, endavant.

Sr. Canet:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Miri, en aquest tema de la benzinera de Sant Julià, tenim la impressió 
de què el nostre grup no ho sabem tot, i quan dic que no ho sabem tot, potser per a diferents 
qüestions, no dic pas de què hi hagi mala fe. Però el que sí que està clar i que és un tema que fa molts 
anys que dura i com que fa tants anys que dura, potser ens hem perdut algun capítol els que avui 
estem assentats aquí. O bé, que potser tampoc se’ns ha explicat algun capítol, m’explicaré: abans 
d’acabar l’anterior legislatura es produí una sentència, sorpresiva, sempre ens han dit per part de 
l’Ajuntament, no tant per nosaltres, un cop hem vist la sentència i les al�legacions que van presentar la 
part de demandava, però d’això ja en parlaré al final. Però la sorpresa més gran que tenim amb tot 
això és que Galp, presenti una... Galp és l’empresa que actualment regentava aquestes instal�lacions. 
Presenta una liquidació demanant dos milions d’euros fa dos anys i no hagi tornat a respirar, això és 
bastant sorpressiu, no? Jo durant dos anys he anat preguntant en diferents comissions si teníem 
notícies dels senyors portuguesos de Galp i sempre m’han dit que no sabien res... que no sabien res i 
que no havia cap més document de moment, almenys això és el que sabem, no? Cosa que no dubto 
que sigui així, però entendran vostès que és sorpressiu que una empresa demani dos milions d’euros 
d’indemnització, i segons consta no hagi entrat cap més document. És estrany que algú demani dos 
milions d’euros i no obri boca en dos anys, no?

Nosaltres creiem que és estrany i que no hagin piulat o almenys per escrit. M’aborda la pregunta de sí 
potser hi ha hagut alguna conversa, més o menys informal, perquè clar, és estrany, no? És força 
estrany que una empresa se’ns adreci, ens demani dos milions d’euros i no ens torni a dir res més. La 
meva pregunta és: s’ha arribat a algun tipus d’acord? Com per exemple, pactar aquests vuit-cents mil 
euros i tornar a fer una nova concessió, podria ser una possible sortida en aquest cas. També podria 



ser, que ens trobéssim que el desmantellament que abans parlava l’equip de govern, no fos tant 
desballestament i deixi’m dir que allà continua havent-hi uns dipòsits enterrats, no? És possible que 
pugui haver-hi una nova concessió i s’aprofitin part de les instal�lacions? Hi ara, per acabar, ja, en 
aquesta primera part, deixi’m que els hi llegeixi perquè m’ha agradat, i haig de dir la veritat, m’agrada’t 
la valoració que ha fet aquesta gent, s’ha de dir! Ho dic obertament, penso que està molt ben feta; i 
també m’ha agradat perquè ens aporta una mica de llum a la història, perquè és curiós que sempre 
ens ha sorprès que aquesta gent de benzineres Castell... Estació de serveis Castelldefels, presentés 
al�legacions, no? I les va presentar en el període d’al�legacions, curiosament, o sigui, es va prendre un 
acord per part de l’Ajuntament, fa molts anys i aquesta empresa va presentar unes al�legacions, no? 
Unes al�legacions que se li van contestar i ja veuran perquè se m’escapa una mica el riure, perquè és 
curiós... perquè diu: l’interessat confon la concessió de la gestió d’un servei públic amb la concessió 
d’un domini públic d’ús privatiu, i en una altra frase del nostre informe, deixi’m que me’l faci meu 
també; bé, si és adient que una estació de servei no és de naturalesa de servei públic; sap que diu la 
sentència? L’Ajuntament confon la concessió d’una gestió d’un servei públic amb la concessió d’un 
domini públic d’ús privatiu, o sigui, semblen les mateixes paraules però que ens reboten com un 
bumerang. Per tot això, i perquè... escolti, nosaltres no hem participat d’això, nosaltres continuem 
sense saber que pensa la part contraria, no acabem d’entendre massa bé aquest buit en el temps de 
dos anys sense que hi hagin notícies dels senyors de Galp, doncs, per tant, nosaltres ens mantindrem 
al marge, nosaltres votarem que no a això, perquè pensem que és una determinació, una manifestació 
unilateral per part de l’Ajuntament, vull dir que ningú entri en confusió en què això no és cap acord 
entre l’Ajuntament i Galp, és una decisió que pren l’Ajuntament, que considera que s’han de pagar els 
vuit-cents mil euros, que això pot acabar amb un litigi, amb un litigi llarg. Escolti, jo d’aquest tema 
m’agradaria que no hi haguessin més litigis i preferiria que ens presentéssim avui, aquí; però 
m’estranya... m’estranya que algú, repeteixo: presenti una demanda de dos milions d’euros, se li 
ofereixen vuit-cents mil, no parli durant dos anys, a no ser que no se’ns hagi explicat alguna cosa per 
aquí, entremig.

Alcalde president:
Gràcies. Senyor Camps...

Sr. Camps:
Sí, intentaré donar resposta. Bé, em sembla que ja ho he explicat, nosaltres... i s’ha reconegut per part 
del Grup Popular, i a llavors, jo crec que també s’ha fet esment, però vull recalcar, o sigui el que s’ha 
fet va ser encarregar una valoració que fos imparcial, un peritatge imparcial. I aquest peritatge 
imparcial ha donat una quantitat que dista molt, efectivament, de la petició formulada per l’empresa 
concessionària. I que cal fer davant d’aquesta situació? bé, intentarem buscar l’acord, intuïm que hi ha 
per part de l’empresa concessionària la voluntat de negociar i d’apropar postures, amb això estarem. I 
si no defensarem quin és el resultat del nostre estudi, perquè és un estudi objectiu nou i en ferm, per 
això vam encarregar persones externes que com bé he explicat, hi consta en l’informe, han tingut en 
compte tota una sèrie de valoracions molt acurades, l’equip són economistes i es basen en la 
normativa existent sobre com fer aquest tipus de valoracions en aquests casos, no? Per tant, si 
nosaltres no creguéssim que fos la quantitat justa en presentaríem una altra, i per tant defensem la 
posició de l’Ajuntament en aquests moments que és en ferm. També, com és el tarannà d’aquest 
Ajuntament, doncs escoltarem, perquè sempre hem escoltat, i intentarem buscar l’acord. Però si no 
nosaltres optarem per la via nostra, tenim clara la certesa de què és just pel càlcul que nosaltres 
presentem i que pot ser un bon punt de partida, amb això estarem.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas..., endavant senyora Olano.

Sra. Olano:
Sí, coincideixo amb vostè que quan l’Ajuntament ha presentat aquesta quantitat és que han de tenir la 
quantificació molt ben lligada, perquè sinó no entendrem, o sigui, una cosa és un marge d’una 
quantitat petita, per estalviar-te un possible litigi, però més enllà d’allò no s’entendrà, o sigui que 
m’imagino que vostès tenen aquesta quantitat plantejada amb un cert marge de negociació i és 
aquesta possibilitat la que contemplen. Amb aquest sentit, tornem a reiterar la posició del nostre grup, 
no tenim elements per dir si és aquesta quantitat o no, per això vostès ho han encarregat. I per això 



vostès són els que han parlat amb l’altra part i els que tenen que calibrar i assumir la responsabilitat 
política en aquests moments, de plantejar aquesta quantitat o una altra, eh! i per tant el nostre grup 
només reitera això: que confiem en què puguin tancar el tema de manera consensuada, que ens 
estalviem més diners en possibles conflictes i litigis , que prou ja ens han costat i que també s’haurà de 
valorar. Però que en tot cas, el marge de maniobra podia ser aquest, o sigui, si un està segur d’una 
qüestió, doncs sospesa dues qüestions: el valor de litigi i el temps que perdrà amb el mateix, per fer 
actuacions; aquests diners, aquesta possible concessió, en aquests moments suposa un capítol 
important dintre dels ingressos que han d’entrar en les nostres arques municipals i per tant, si és 
dictamina aquesta quantitat, doncs el nostre grup estarà encantat de què es tanqui de manera 
consensuada. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canet... no? En tot cas, si el senyor Camps vol afegir alguna qüestió. En tot 
cas, només dir que la sentència està executada i està dictaminada pel jutge. La sentencia està 
executada. I en tot cas, com deia molt bé el senyor Camps aquest Ajuntament sempre parla i parla 
amb tothom, i també per tant, amb Galp. És evident, però, que no pot haver-hi cap avenç sense que 
fem l’acte formal de prendre l’acord que avui prenem, per tant, s’obre un procés que ha d’acabar amb 
la plena disponibilitat d’aquests terrenys per l’Ajuntament per tal de poder fer el que cregui, el que 
creguem més oportú al voltant d’aquest espai, en tot cas, es donar-li un ús que ens permeti recuperar 
una part important o tota, o una mica més del que ens acabarà acostant aquesta indemnització.

Per tant, és hora de votar. Vots favorables a la proposta? Tretze. Vots contraris? sis. Abstencions? 
Quatre. Per tant, quedaria aprovada la proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313

    Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    6666 CIUCIUCIUCIU::::    6666
    AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    4444    PPPPPPPP::::    2222 ERCERCERCERC:::: 2222

Alcalde president:
Passem al punt número vuit, en el qual adjudiquem un sobrant de via pública al carrer Marconi . 
Endavant, senyora secretària.

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL PROJECTEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL PROJECTEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL PROJECTEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ DEL PROJECTE    
DDDD''''ADJUDICACIÓ DEL SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN LA ZONA DEL CARRER GUGLIELMOADJUDICACIÓ DEL SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN LA ZONA DEL CARRER GUGLIELMOADJUDICACIÓ DEL SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN LA ZONA DEL CARRER GUGLIELMOADJUDICACIÓ DEL SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN LA ZONA DEL CARRER GUGLIELMO    
MARCONIMARCONIMARCONIMARCONI    ((((NOU VIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL CONGOSTNOU VIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL CONGOSTNOU VIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL CONGOSTNOU VIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL CONGOST ))))    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

En data 23 de desembre de 2008 el Ple de la corporació va aprovar el projecte d'adjudicació del 
sobrant de vial públic en la zona del carrer Guglielmo Marconi  (nou vial del Polígon Industrial Congost) 
de Granollers, amb una superfície 538,03 m2, i alhora va requerir als propietaris confrontants que 
consten en el projecte esmentat, perquè en el termini de 30 dies compareguin davant d'aquest 
Ajuntament i manifestin allò que considerin convenient a l 'adquisició voluntària de les parcel�les .

Durant el termini atorgat als propietaris de les finques veïnes no s'ha formalitzat cap adquisició de les 
parcel�les sobreres.  Si bé, el senyor Joan Claramunt Puig, en data 14 d'octubre de 2009 i amb 
registre d'entrada núm. 22.898, va demanar que l'Ajuntament reconsideri el preu de venda i es 
flexibilitzi el pagament amb una carència de divuit mesos .

Una vegada completades les obres d'urbanització, s'ha constatat que la configuració d'aquest vial ha 
generat l'aparició de nous sobrants entre les parcel�les industrials i el carrer que no s'havien 
contemplat en l'anterior projecte, i alhora, es reconsidera el valor d'adjudicació d'aquests sobrants, 
tenint en compte les al�legacions presentades durant el tràmit d'audiència del projecte d'adjudicació 
anterior.

Per tal de regularitzar algunes finques del carrer Guglielmo Marconi, nou vial de construcció del 
Polígon Industrial Congost, paral�lel al riu Congost i l'avinguda Sant Julià, entre la confluència amb el 
carrer Guglielmo Marconi (carrer perpendicular a l'avinguda Sant Julià a l'alçada del parc de 
bombers), i la perllongació del camí de Can Ninou, amb la incorporació dels terrenys provinents del 
sobrant del vial inclòs en el projecte d'Urbanització i reforma del Polígon Industrial Congost, segons 



quedava fixat en el planejament del nou POUM de Granollers, el Servei d'Urbanisme ha redactat la 
Modificació i ampliació del Projecte d'adjudicació del sobrant de via pública en la zona del carrer 
Guglielmo Marconi (nou vial del Polígon Industrial Congost) de Granollers, on s'especifiquen les 
característiques de les diferents finques que formen les parcel�les sobreres, els criteris i la proposta 
d'adjudicació als propietaris confrontants i les seves valoracions individualitzades .

Que d'acord amb l'article 12 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aquests terrenys no disposen de les dimensions i característiques 
geomètriques que les facin susceptibles d'ésser edificades independentment, tenen la consideració de 
sobreres i caldrà alienar-les per venda directa als propietaris de les finques colindants, segons els 
criteris bàsics de millor aprofitament, veïnatge i millora de les condicions d'edificació i habitabilitat de 
les parcel�les veïnes.

Que els terrenys sobrants tenen una superfície total de 1.980,47 m
2
, amb un valor total d'adjudicació 

de 381.218,25 euros.

Que no cal expedient de qualificació jurídica, d'acord amb allò que preveu l'article 20 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre, ja que s'acompleix 
l'excepcionalitat assenyalada en l 'article 12.2 del mateix cos legal.

Que l'import de la venda de la parcel�la és inferior al 25% del pressupost ordinari i, per tant, no 
s'exigeix autorització del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, encara que se li 
haurà de notificar l'acord, de conformitat amb l'article 40.1.c) del Reglament esmentat.

Atès allò que disposa l'article 44.1 del mateix cos legal.

    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 Modificació i ampliació del Projecte d'adjudicació del sobrant de vial públic en 
la zona del carrer Guglielmo Marconi (nou vial del Polígon Industrial Congost) de Granollers, amb una 
superfície total de 1.980,47 m

2
, redactat pel servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació.

SegonSegonSegonSegon:::: Requerir als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè en el 
termini de 30 dies compareguin davant d'aquest Ajuntament, i manifestin allò que considerin 
convenient, relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel�les . 

Alcalde president:
Molt bé, en farà la presentació el senyor Camps, que avui està atenent el paper de màxim responsable 
de l’Àrea Territorial. Endavant...

Sr. Camps:
Bé, una altra vegada. Bé, proposem aprovar com s’ha dit: aprovar pel Ple l’ampliació del projecte 
d’adjudicació de sobrant de vial públic del carrer Marconi, d’una superfície total de..., que s’acosta als 
dos mil metres quadrats. Parlem d’ampliació perquè ja es va posar, es va presentar una primera 
parcel�la, en la qual ara hem afegit tot el conjunt de superfície sobrant que neix a partir de la 
urbanització de la perllongació del carrer Marconi, d’aquest nou vial que ha sorgit en el passeig fluvial 
arran de les obres, doncs que s’estan cometen en el polígon Congost, i que és el desdoblament de 
l’avinguda Sant Julià, per tant, en base a això s’ha elaborar un projecte que inclou els terrenys 
sobrants entre l’alineació de les fàbriques i l’esmentat nou vial. La superfície, torno a comentar, doncs 
s’apropa als dos mil metres quadrats i d’acord amb el planejament podran ser adquirits per les 
parcel�les que limiten, ja que són els únics que en poden treure el possible aprofitament d’acord amb 
la normativa.

Aquests prop de dos mil metres quadrats es calculen estimant els preus de mercat i es fixa en un total 
de tres-cents divuit mil dos-cents divuit coma vint-i-sis euros. És una operació, per acabar, semblant a 
la que hi hem dut a terme en el nou vial del passeig de la conca del Besos, del Polígon de Jordi 
Camps, doncs fa tot just uns pocs anys.



Alcalde president:
Aquí no hi ha demandes intervencions. Sí que hi ha demanada votació. Vots favorables a la proposta? 
Quinze i sis, vint-i-un. Vots contraris? Cap. Abstencions? Dues.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    21212121 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ERCERCERCERC::::    2222

    Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    capcapcapcap....
    AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    2222 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Molt bé, per tant passaríem al punt número nou, en el qual, es proposa adjudicar un solar de via 
pública al carrer Josep Irla, entre el carrer Joan Prim i el carrer Francesc Tarafa. Endavant.

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL APROVAR EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL APROVAR EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL APROVAR EL PROJECTE DDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL APROVAR EL PROJECTE D''''ADJUDICACIÓ DEADJUDICACIÓ DEADJUDICACIÓ DEADJUDICACIÓ DE    
SOBRANT DE VIA PÚBLICA AL CARRER JOSEP IRLASOBRANT DE VIA PÚBLICA AL CARRER JOSEP IRLASOBRANT DE VIA PÚBLICA AL CARRER JOSEP IRLASOBRANT DE VIA PÚBLICA AL CARRER JOSEP IRLA,,,,    ENTRE EL CARRER JOAN PRIM I ELENTRE EL CARRER JOAN PRIM I ELENTRE EL CARRER JOAN PRIM I ELENTRE EL CARRER JOAN PRIM I EL    
CARRER FRANCESC TARAFACARRER FRANCESC TARAFACARRER FRANCESC TARAFACARRER FRANCESC TARAFA

Per tal de regularitzar les finques i formar façana al carrer Josep Irla, entre el carrer Joan Prim i el 
carrer Francesc Tarafa, amb la incorporació dels terrenys provinents del sobrant de via pública que 
resta a la banda nord d'aquest tram de vial, el Servei d'Urbanisme ha redactat el Projecte d'adjudicació 
del sobrant de via pública al carrer Josep Irla, entre el carrer Joan Prim i el carrer Francesc Tarafa de 
Granollers, on s'especifiquen les característiques de les diferents finques que formen les parcel�les 
sobreres,els criteris i la proposta d'adjudicació als propietaris confrontants i les seves valoracions 
individualitzades.

D'acord amb l'article 12 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aquests terrenys no disposen de les dimensions i característiques 
geomètriques que les facin susceptibles d'ésser edificades independentment, tenen la consideració de 
sobreres i caldrà alienar-les per venda directa als propietaris de les finques colindants, segons els 
criteris bàsics de millor aprofitament, veïnatge i millora de les condicions d'edificació i habitabilitat de 
les parcel�les veïnes.

Que els terrenys sobrants tenen una superfície total de 72,36 m
2
, amb un valor total d'adjudicació de 

309.959,10 euros.

Que no cal expedient de qualificació jurídica, d'acord amb allò que preveu l'article 20 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre, ja que s'acompleix 
l'excepcionalitat assenyalada en l 'article 12.2 del mateix cos legal.

Que l'import de la venda de la parcel�la és inferior al 25% del pressupost ordinari i, per tant, no 
s'exigeix autorització del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, encara que se li 
haurà de notificar l'acord, d'acord amb l'article 40.1.c) del Reglament esmentat.

Atès allò que disposa l'article 44.1 del mateix cos legal.

    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'adjudicació de sobrant de via pública del carrer Josep Irla , entre 
el carrer Joan Prim i el carrer Francesc Tarafa de Granollers, amb una superfície total de 72,36 m

2
, 

redactat pel Servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació.

SegonSegonSegonSegon.... Requerir als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat , perquè en el 
termini de 30 dies compareguin davant d'aquest Ajuntament, i manifestin allò que considerin 
convenient, relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel�les . 

Alcalde president:
El senyor Camps farà un breu comentari sobre el tema, endavant...



Sr. Camps:
Bé, l’argumentació, com que és la mateixa que el punt anterior; estem parlant de terrenys sobrants, 
doncs l’objectiu aquí és revaloritzar les finques i formar façana al carrer Josep Irla en el tram comprès 
entre el carrer Joan Prim i el de Francesc Tarafa. A llavors, s’ha elaborat aquest projecte d’adjudicació 
de sobrants de la via pública, en una superfície de setanta-dos coma trenta-sis metres quadrats i el 
preu fixat d’acord amb el preu de metre quadrat que ara vigeix en el centre de la ciutat, doncs és una 
quantitat de tres-cents mil euros aproximadament i recordem que el punt vigent, el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal vigent, doncs preveu l’edificació de planta baixa i dos pisos, per tant, es té en 
compte també a l’hora de la valoració aquest superfície que és edificable .

Alcalde president:
Molt bé. Aquí sí que hi ha demandes intervencions. Endavant, per Esquerra Republicana, la senyora 
Alcalde, endavant.

Sra. Alcalde:
Gràcies alcalde. Bé, nosaltres volem fer una molt breu intervenció, només per dir que no posem en 
dubte evidentment la legalitat de les actuacions que es portaran a terme, una vegada tinguem aprovat 
aquest expedient. Simplement dir-vos que el fet de què es compleixi la legalitat no vol dir que allò que 
portem a terme ho considerem de bon gust, per dir-ho d’una manera suau. Si no recordem malament 
aquest terreny que ara l’Ajuntament diu que són sobrants de via pública, eren en el seu moment cases 
que van ser expropiades als seus propietaris, enderrocades, precisament per a fer-hi un carrer. I el 
carrer es va fer, però no va ser tan ample com es tenia previst o vés a saber, jo tampoc no tinc tanta 
memòria, la qüestió és que va quedar un troçet que va esdevenir acera. Ara passat els anys, 
l’Ajuntament en lloc de mantenir aquest espai com a públic i aprofitar-ho per esponjar l’espai de la 
ciutat, estem parlant del centre, jo que sé, plantar-hi un arbre o posar-hi un banc, eh! el venen a preu 
que el regidor ens ha esmentat, al particular que estigui interessat. Bé, és en aquest punt que no 
trobem que l’operació tingui ni gota de bon gust. Mal pagar una casa a un veí de la ciutat per després 
vendre’n una part a un preu d’urbanitzable a un altre veí, doncs no ens a sembla una bona practica, 
senzillament.

Per una banda, sembla que fem mofa dels ciutadans, llevant-los una propietat per ús públic, però que 
a la llarga aquest ús torna a esdevenir en un ús privat. Almenys això és el que nosaltres n’extrèiem 
d’aquí, eh! Bé, per altra banda des d’Esquerra pensem que ara el terreny ja era públic, ja el teníem, ja 
era de l’Ajuntament, ja era públic i que en aquest tipus d’operacions l’equip de govern demostra que si 
ja hi és, potser no cal torna’ls-ho a vendre, ja és públic, per tant, demostra com què no pensem massa 
en el futur de la ciutat. Sembla que ens interessa més ara disposar d’uns diners de calaix, jo no dic 
pas que no facin falta, de forma immediata, que no pas preservar aquest espai públic, que bé, que ja 
hi era i que a la llarga, doncs podria esdevenir un espai lliure. 

No volem donar-hi gaire més voltes, aquesta és la nostra interpretació i esperem que es consideri si 
més no respectable. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, moltes gràcies. Per part del Partit Popular, endavant...

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies, senyor alcalde. El projecte d’adjudicació de sobrant de via pública, al carrer Josep Irla, 
entre el carrer Joan Prim i el carrer Tarafa, producte de l’explotació de finques, i ara es vol vendre als 
propietaris de la finca colindant. De ben segur, que l’expropiació va ser legal, i per tant, no podem dir 
res al respecte; no obstant, sí hem de dir que ja que aquest sobrant de setanta-dos coma trenta-sis 
metres quadrats, i que formen part del patrimoni municipal, es dediquin a zones verdes, tenint en 
compte que a Granollers hi ha nou coma quaranta-set metres quadrats per habitant de zones verdes, 
quan l’OMS recomana deu metres quadrats per habitant. Seria una bona ocasió per incrementar 
aquests metres per habitant sobretot al centre de la ciutat. Gràcies.



Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, endavant senyor Canet.

Sr. Canet:
Admeto que no sé massa ben bé per on començar avui senyor alcalde.

Alcalde president:
Jo li recomano que ho faci pel principi ...

Sr. Camps:
Sí, però és que el principis ha vegades és complicat, i avui ho és una mica, perquè guaiti... la setmana 
passada el nostre grup i aquí ja començo. El nostre grup va sol�licitar la retirada d’aquests dos punts, 
tant el nou com el deu. En principi la setmana passada semblava que no es retiraven, avui amb una 
tarda de telèfons amunt i avall, doncs semblava que sí, que no, que no, que sí, que els retiraven, que 
no els retiraven, ...per a vàries qüestions, tot i que el nou i el deu, suposo que finalment s’ha retirat, tal 
i com s’ha quedat en la Junta de Portaveus, guarden molt similitud dintre de la distància, no?

El nostre grup va sol�licitar la setmana passada que es retiressin perquè tenim dubtes de què estem 
fent. Varem demanar informació complementaria en el seu moment donat de què aquestes finques, tal 
i com bé deia la Isabel Alcalde i el Fermí, provenien d’una expropiació i volíem consultar els 
antecedents d’aquestes expropiacions, tal les del punt nou, com les del punt deu. Tot i que s’ha de dir 
que hi ha petits matisos entre les unes i les altres. Les d’una banda de carretera i les de l’altra. Avui he 
rebut la documentació sol�licitada, aquest migdia, i és una documentació feixuga i ens hauríem de 
remuntar en algun cas en els anys vuitanta. Nosaltres demanàvem que es retiressin aquests dos punt 
per dues qüestions, unes de legals i unes de morals. Miri, hem consultat alguns lletrats i tècnics, i a 
banda de què sol�licitaven més informació i que demanem tenir més temps per parlar-ne i per 
estudiant-se-la, una expressió que han utilitzat els lletrats és que és un tema interessantíssim, jo ja 
m’espanto quan un lletrat em diu que és un tema interessantíssim, perquè això vol dir que podem 
sucar-hi pa, no? 

Cal fer una mica d’història, no? En aquests dos casos, perquè aquests dos casos provenen 
d’expropiacions i en algun document d’aquests expropiacions, no és tant senzill com, avui fer aquest 
pas que estem fent i entre altres coses, i gràcies a la col�laboració de la Mariona, així per sobre li diré, 
que de la mateixa manera que vostès esmenten alguns articles en base per argumentar aquest 
d’això... jo, la Mariona m’ha passat aquest article, també, l’article tretze punt dos diu: la declaració d’un 
be no utilitzable, requereix un expedient en el qual s’acrediti aquestes circumstància per mitja d’un 
informe tècnic, que aquest sí que hi consta; aquest expedient l’ha de resoldre el president de l’ens 
local, del senyor alcalde, que sí que el tenim i evidentment el resoldrà. Conjuntament amb un informe 
previ del secretari i de l’interventor o dels lletrats dels serveis jurídics de l’ens local, jo d’entrada no 
l’he sabut veure en l’expedient que vostès m’han facilitat, i els hi dic sense ànim de buscar cap mena 
de tres peus al gat. Jo els dic! Però, per exemple el mateix article que vostès em diuen, si continuen 
llegint-lo diu això a baix, i no hi figura.

També, dintre de les qüestions legals que caldria parlar, algunes d’aquestes finques, segons em 
consta aquí, i els llegeixo un acord d’aquest Ajuntament de l’any vuitanta-sis. Diu: proposta relativa a 
iniciar l’expedient expropiatori de la finca situada al carrer Torras i Bages, cantonada amb el carrer 
Joan Prim, afectada pel sistema viari. El Pla d’Ordenació, aprovat definitivament per la comissió 
d’urbanisme de Barcelona el vint-i-set del sis del vuitanta-quatre, qualifica el sistema viari mitjançant 
una actuació aïllada en sòl urbà, la finca situada al carrer Joan Prim, número quinze, el mateix 
podríem dir de les altres, no? És curiós, aquesta frase: qualifica de sistema viari. Jo crec que hauríem 
de demanar, a veure, això era el inici de l’expedient i la resolució de l’expedient un cop s’expropia la 
finca, diu: inscriure en el patrimoni municipal la esmentada finca com un be d’ús públic. Perquè dic 
això? miri, jo demanava que es retiressin aquests dos punts, perquè no hi ha prou en saber que deia 
el Pla general últim, sobre aquestes finques, si no que cal remuntar-nos als anys en què es van 
expropiar aquestes finques i veure com es van inscriure en el registre de la propietat per saber si 
realment són sobrants de via pública o no. 



Ens parlen alguns lletrats de què hi ha hagut sentències favorables a gent expropiada en situacions 
similars que se’ls hi ha fet retornar la quantitat que l’Ajuntament a aconseguit. Miri, jo no entraré en 
aquestes disposicions legals, perquè necessitaríem més temps i necessitaríem de gent que hi 
entengués més que un servidor. Però sí que ara voldria fer-li la reflexió en la línia que ha fet Isabel 
Alcalde, de les qüestions morals, miri, un sobrant de vial en un polígon industrial o en una carretera, jo 
crec que aquí hi ha passat molts i no hem dit mai res. Però quan estem parlant d’unes cases 
enderrocades al principal carrer de Granollers, doncs jo penso que moralment tenen un altre 
tractament i moralment apart de les qüestions legals. Clar, expropiar uns terrenys per al cap de vint 
anys tornar-hi a edificar; a mi personalment no m’acaba d’agradar, no m’acaba d’agradar i penso que 
el mateix que està fent ara l’Ajuntament ho podien haver fer els anteriors propietaris. Miri, entre altres 
consideracions que també li vull fer jo creuria que és... vaig un pas una mica més enllà, i sobretot no 
se m’enfadin, perquè no vull molestar amb el que els hi diré, penso que és una mica immoral que un 
Ajuntament expropiï a cent trenta-nou euros el metre quadrat, i al cap de vint-i-quatre anys el vengui a 
quatre mil set-cents vuitanta-dos. Jo crec que és una mica immoral que l’Ajuntament tingui un benefici 
del tres mil quatre-cents vint-i-un per cent, o si ho prefereixen d’una altra manera del cent 
quaranta-tres per cent anual. 

Tots sabem el que suposa un enderroc, i un enderroc i una expropiació sol ser traumàtic, no? Sol ser 
una mica traumàtic, no? Jo això ho conec bé, i els hi diré perquè ho conec bé, perquè el punt número 
deu es referia a casa meva, això no vol dir que no pugui parlar-ne, no estic pas inhabilitat, no? I això 
no vol dir que no digui o no pugui parlar amb més propietat que algú altre o amb més sentiments si 
vostès volem a vegades, senyor alcalde, vostè sap que tots en algun punt parlem amb més sentiment; 
i jo amb aquest parlo amb cert sentiment.

Miri, jo crec que de vostès depèn, fregant una mica el que jo considero que és un atropellament, 
senyor alcalde, permeti’m que li digui, no? Perquè aquestes finques, ja li dic que no eren sols 
agrícoles ni eren terrenys erms, no sobrants de vial, eren cases amb vides, amb històries, i escolti el 
que està fent ara l’Ajuntament també ho podien haver fet els propietaris, no? Si se’ls va expropiar més 
del que l’Ajuntament necessitava, doncs... que això està per veure, perquè també hem de veure com 
es van inscriure aquestes finques, vull dir: atenció! Si l’Ajuntament els hi va expropiar més del que 
realment necessitava, no li sembla que el benefici havia d’haver estat per aquestes persones. 
Evidentment que algú pot pensar: hosti, el Canet, tu, està demanant que li tornin els quartos. No! Jo no 
li demano que li tornin els quartos, perquè ja li anticipo que aquesta solució, que jo crec que seria una 
bona solució i que crec que realment seria una solució justa, i faria que l’Ajuntament a vegades no 
sigui aquell ens que se’ns tira a sobra com una apissonadora o com una excavadora, i mai tan ben dit 
com un cas com aquest, no? Jo crec que és una solució decent, retornar els diners als seus veritables 
propietaris, si l’Ajuntament no va fer ús d’aquests terrenys, no és just i ja li dic que l’Ajuntament tingui 
aquests beneficis tant brutals, no?

Escolti, jo he hagut de veure com durant molts anys a sobre d’algunes cases d’aquestes, doncs eren 
cega, i no acabàvem d’entendre massa bé perquè no se’ns va deixar un espai que sí, que ja sé que 
legalment, vostè em contestarà que legalment es pot fer. Jo crec que seria... en la seva mà està, en la 
seva mà està senyor alcalde, i li dic obertament, estudiar cas per cas de què és el que es va expropiar 
i ser generós. Jo li dic, que escolti... algú pot pensar que jo en aquest moment estic demanant que els 
quaranta-tres milions de pessetes, me’ls paguin a mi o en el meu pare, jo li anticipo que sí vostè optés 
per aquesta solució la nostra família donaria aquests milions a entitats de la ciutat; per tant, no va per 
aquí el tema. Simplement no crear un precedent que jo considero perillós, considero perillós que 
s’expropiïn unes finques, s’enderroquin i al cap d’uns anys s’aprofitin uns altres senyors que és lícit... 
cuidado! El nostre grup no està en contra de què aquests sobrants, no estem en contra de què 
s’aprofitin, però ens hi sembla que no és just enderrocar unes cases i expropiar unes cases i al cap de 
vint anys vendre-les en un tercer perquè torni a edificar, no? Amb un petit matís: que el negoci l’hagi 
fet l’Ajuntament.

Per tant, senyor alcalde, jo li demano... per això li hem demanat i nosaltres votarem que no pels 
matisos jurídics que li hem dit, que: atenció, ens diuen que poden haver-hi problemes amb això, jo per 
això... el nostre grup votarà en contra, perquè no ho acabem de veure clar i entre altres coses perquè 
tant el punt número nou com el punt número deu, tots dos havíem demanat que es retiressin. I 
s’havien demanat que es retiressin, expressament perquè no és un tractament igual que el del punt 
número vuit. Moltes gràcies, senyor alcalde. 



Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Camps té la paraula.

Sr. Camps:
Sí, començaré dient adjectius que s’han esmentat, s’ha esmentat: mal gust o poc bon gust, immoral, 
atropellament, bé, jo no puc deixar d’estar-hi d’acord amb això, eh! perquè les coses aquí són serioses 
i en cap cas nosaltres presentem a Ple coses que siguin de mal gust, immorals i que causin 
atropellament, això em sembla que m’ho reconeixerà, d’acord? I que quan es presenta una cosa a Ple, 
un aspecte a Ple, doncs té totes les seves formalitats, i tots els seus dictàmens i tots els informes i 
estudis, corresponents. I també hi ha hagut una altra cosa que es fa difícil de tractar que és que hem 
entrat en temes personals que jo crec que no corresponien, justament per deferència amb aquest 
aspecte havíem volgut deixar el punt número deu sobre la taula perquè es pogués estudiar més. Em 
sembla que això era tenir una actitud oberta per a poder-ne parlar i poder aclarir allò que calgués. 
Perquè, és clar, ens estem referint a coses que van passar, una, a l’any vuitanta-sis, i una altra a l’any 
noranta-sis, deu anys després, en aquella època es va pagar el preu de mercat i ara s’ha establert el 
preu de mercat. És clar, el preu de mercat d’aleshores a ara és diferent, hi va haver-hi acord, i havia 
activitats a les tres cases que hi havia entre el carrer Joan Prim i Tarafa, es van haver de reallotjar 
persones, va ser un procés complex, val! I en l’altra parcel�la que era el punt número deu, que no en 
volien parlar, però que en parlem és que es va acceptar la quantitat que es va proposar per part de la 
propietat, i es va pagar. I aquesta és tal i com està la cosa. La resta, doncs bé, jo l’únic que puc dir és 
que em sap greu de vegades els qualificatius que aquí, lliurement doncs ens atrevim a formular.

Perquè, que diu la normativa? L’objecte era clar, era obrir un nou eix viari per a la ciutat, i la normativa 
deia, diu que s’ha d’expropiar el conjunt de la parcel�la i que això generava uns terrenys sobrants i que 
aquests terrenys sobrants, qui en aquell moment, segons el planejament hi té dret, són les finques 
colindants. Perquè estem parlant de superfícies que per si soles no són edificables com a parcel�la 
aïllada, i aquest... això és el que nosaltres portem en el Ple, val? Perquè, s’ha produït un enderroc, val, 
i és el moment de revaloritzar, doncs com he dit al principi les façanes i la traça d’aquell nou carrer .

S’ha parlar també de qüestions, de qüestions morals i jo crec que... ja ho he dit. Han passat uns anys 
des del any vuitanta-sis a l’any noranta-sis, i el que ens ha regit, jo penso que és el mateix 
argumentari que em comentat de fons, que hem comentat en el punt anterior, en el punt número set 
d’aquest Ple. I finalment, bé, tot i que és per fer un petit pati o a part, no? o sigui, senyor Fermí tenir un 
nou coma quaranta-set metres quadrats de verd per habitant, la superfície que dóna aquestes 
parcel�les difícilment hi podríem fer un espai verd perquè són una superfície insignificant, eh! no sé a 
llavors com ho mantindríem. I és clar que podrem arribar als deu metres quadrats per habitants, jo 
crec que hi arribarem, perquè hem perdut ja habitants. Sap que passa, que la població va creixent i la 
superfície es manté, val? però no és perquè tinguem menys superfície de verd per habitant, però bé, 
només donar-li una dada, als anys setanta només teníem un metre quadrat de per habitant, ah! Aquí 
també, com en el preu també els temps han canviat i hem anat endavant.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, senyora Alcalde? No? senyor Gutiérrez?

Sr. Gutiérrez:
Sí, només una apreciació. Ja que posem comparacions, també ens podríem comparar com a Girona, o 
com a Vitòria que diu que tenen cinquanta o vint-i-cinc metres quadrats per habitant. Estem posant... 
això... no poseu això dels anys setanta, perquè no bé al cas, vull dir. I a més, aquest troçet, es podrien 
posar, doncs bé, es podríem posar: arbres, arbres! Que al centre de la ciutat... dic arbres com podria 
ser una altra cosa. Res més, gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canet, endavant.

Sr. Canet:
Miri, senyor Camps... jo li diré... no s’enfadi. Però és que la meva intenció no era fer-lo enfadar, perquè 



quan jo puc tallar de què es pot i llegeixo textualment: es podria semblar immoral, no s’ho agafi com 
una qüestió personal, no li dic pas a vostè ni li dic pas als membres del PSC, en absolut! I que pot 
semblar poc ètic, o poc moral la manera de procedir d’aquest expedient, però vull dir que en cap cas, 
eh! és un atac personal a vostès, ni molt menys! quan dic, un atropellament, ho dic des del punt de 
vista del ciutadà que pot veure o que pot interpretar que una cosa és que li expropiïn el d’això... 
perquè passi un carrer, una casa perquè passi un carrer; i que aquell sobrant que ja sabem que no pot 
tenir qualificació de finca, però que ha vegades potser algun veí d’aquests ha demanat de quedar-se’l 
perquè també té tot el dret de poder-lo negociar amb el veí, doncs l’Ajuntament se’l quedi i el negociï al  
cap de vint anys, no?

No he volgut entrar, tampoc... tot i que... no he volgut entrar en el cas del punt deu a fons, li fet la 
pinzellada perquè algú pot semblar: hosti, el Canet parla del punt nou i no parla del punt deu, no? 
permeti’m, també es podria interpretar així... també es podria interpretar així. I per això, he volgut, jo 
personalment fer la pinzellada aquesta, ja ho sé que han tingut vostès la bona voluntat i els hi 
agraeixo, li repeteixo, perquè li he dit al començament de retirar el punt deu. No per una deferència 
personal a mi, ni molt menys, si no perquè potser alguna de les qüestions legals que els hi apuntat i 
alguna de la documentació que hem tingut accés feia aconsellable retirar-lo. Però se’ns fa difícil, 
entengui que puguem parlar del punt número nou, i no puguem parlar del punt número deu; i jo 
especialment, per la similitud que tenen, tant similitud, proximitat, doncs he cregut oportú fer-ho. I li 
repeteixo: li he agraït, li he agraït que l’hagin retirar, però de la mateixa manera que li tingut que 
explicar..., perquè l’exposició que teníem prevista avui nosaltres, i com què anava molt lligada l’una 
amb l’altra, val! I això puntualitzem i matisem.

Més coses, home! jo crec que sí retiràvem el deu, podríem retirar el nou, i repeteixo: el nostre grup no 
és pas contrari...

Alcalde president:
Perdoni, jo aquí sí que només voldria, una mica... jo encara no he anunciat que retirem el deu. Ho 
anunciaré, perquè he quedat així amb la Junta de Portaveus... perdoni... perdoni, perquè ara sí que li 
haig de fer algun matís.

Sr. Canet:
Faci...

Alcalde president:
Hem retirat el deu, a petició del seu grup i en tot cas, després d’una negociació telefónica que vostè ha 
tingut amb el portaveu del PSC. I en tot... bé, si vostès no s’entenen, això ho tinc complicat, perquè la 
Junta de Portaveus ha fet el que ha fet, i han retirar el deu, bàsicament per mirar de estudiar amb més 
deteniment un punt en concret, punt! I ho dic perquè també aclarim les coses, val? L’hem retirat a 
petició de Convergència i Unió, el qual, quan dic que el nou no feia falta, no s’hi ha oposat.

Sr. Canet:
Nosaltres hem demanat... a mi em consta que la setmana passada hi hagut...

Alcalde president:
No, en tot cas, la Junta de Portaveus ha tractat el que ha tractat, eh! i el seu portaveu li pot ratificar. 
Simplement per matisar-ho. Endavant...

Sr. Canet:
Senyor alcalde, també li haig de reconèixer que té una habilitat per despistar-me quan en d’això... 
tremenda... no, no passa res! No passa res!

Alcalde president:
Perdoni... i... ho dic perquè vostè està parlant del nou i el deu, del deu i el nou, el nou i el deu. En tot 



cas, la Junta de Portaveus ha adoptat una decisió... 

... perdoni... perdoni, per tant, jo li diria, simplement: aclarit el fet, el deu es retirarà, que és el punt 
següent, a petició del seu grup; i el seu portaveu no ha insistit en retirar el nou. Endavant.

Sr. Canet:
Bé, li torno... fent un resum: senyor Camps, això no s’ho agafi com un tema personal i quan parlo 
d’atropellament era una frase feta, no estic dient això. Jo dic que pot donar la sensació des del ciutadà 
de peu que aquestes coses no estan massa bé. Tot i que, m’hi reitero que estem d’acord en què sí 
aquestes persones que hi ha en aquestes finques, evidentment és pot fer legalment, no hi tenim res a 
dir; no hi estem en absolut en contra. Ara, sí que demanàvem tenir una mica més de cura en tot aquest 
procediment, perquè ja li dic: entre altres coses, segons ens hi sembla falta alguna documentació i 
caldria estudiar-la una mica més bé. I també li haig de dir, ja que em estat parlant del nou i del deu, és 
evident que no hi ha el mateix tractament o hi ha diferències importants entre aquestes finques, i les 
de l’altra banda del carrer. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Senyor Camps... no sé si vol...

Sr. Camps:
.. per no entrar una altra vegada, però, miri... mai vostè parla a títol personal, no és una qüestió 
personal. El càrrec de regidor implica tenir al darrer una responsabilitat de ser representant, jo em 
sento dels ciutadans que ens van votar i d’aquells que no ens van votar, val! Per tant, entendrà que de 
vegades certs qualificatius, doncs, que jo li agraeixo que d’alguna manera hagi volgut matisar, també 
entengui que en la nostra qualitat de regidors que som, de càrrecs públics, que ens devem a la 
ciutadania, doncs, sentir-los ens preocupi més que si no els sentíssim a títol personal .

Alcalde president:
En tot cas, a mi sí que m’agradaria fer algun comentari per a cloure el debat. En primer lloc, perquè 
aquí s’ha emplenat tot un seguit d’ombres que ens sembla que val la pena esvair. Aquest procediment 
que posem a sobre de la taula és normal, habitual, correcte, legal i èticament, i tots els grups 
municipals que hi han en aquesta taula, en els ajuntaments en els que governen ho fan i ho han fet. 
Perquè, la jurisprudència i la llei, des d’aquest punt de vista són clars, primer m’ha tocat de negociar 
alguna expropiació, i dic negociar perquè la majoria de processos els hem tancat per mutu acord, 
almenys a l’època que jo era regidor d’urbanisme. I hem tancat acords que s’equiparaven o equivalien 
al més possible al preu de mercat d’aleshores; quan entres en un procés de negociació per tal 
d’adquirir una finca, en la persona que té la desgràcia d’estar afectada urbanísticament, el que no pots 
fer-li és comprar-li només la part afectada, perquè evidentment això sí que seria injust. Per tant, li fas 
un preu que té que veure amb el conjunt de la finca, sempre i quan les parts que queden no tinguin un 
aprofitament, ho hem fet en desenes d’ocasions; en aquest Ajuntament i en tots els ajuntaments de 
Catalunya i d’Espanya, perquè això està perfectament reglat.

A partir d’aquí, aquests sobrants tenen diferents sorts, tenen diferents futurs, en tot cas, l’aprofitament 
dels sobrants té sempre que veure amb el planejament urbanístic. Recordo, que les alineacions i 
rasants del planejament urbanístic de la nostra ciutat han estat bàsicament aprovades i consensuades 
per tots els grups que estem aquí, no hi ha cap invent! Vam fixar les ratlles i ens els hem mirat molt 
tots i tots, tots i totes millor dit. Ens les hem mirat molt, perquè en tot cas, en una de les ciutats que 
volíem també hi havia elements que tenien que veure amb l’harmonia, amb la situació de l’edificabilitat 
que té que veure també amb les taxes dels carrers i per tant, vam discutir amb molts dels que estem 
en aquesta taula, jo diria que ratlla per ratlla, cantonada per cantonada el nostre pla d’ordenació 
urbana municipal. Per tant, els aprofitaments que hi ha en el conjunt de la ciutat estan consensuats en 
aquesta sala, i estan aprovats per aquesta corporació i crec recordar que inicialment per unanimitat i 
en la definitiva amb l’abstenció del Partit Popular, però amb el vot favorable de la resta de grups. Per 
tant, els aprofitaments venen marcats pel planejament i el planejament, es discuteix i es consensua 
també, en aquesta casa. I efectivament, a partir d’aquí l’aprofitament que pugui tenir aquests sobrants 
depèn de moltes circumstàncies. En tot cas, sigui quina sigui aquestes circumstàncies, qui gaudeix de 
les aportacions econòmiques que impliquen que aquest sobrants vagin a un lloc a un altre, tinguin un 



valor o un altre és l’Ajuntament de Granollers, no uns senyors, he sentit l’expressió: uns senyors, no! 
l’Ajuntament de Granollers, que òbviament utilitza aquests recursos amb finalitats públiques i en el cas 
del govern que jo presideixo, sempre han anat a inversió.

Per tant, des d’aquest punt de vista estem simplement fent una operació que es fa habitualment en el 
conjunt d’ajuntaments del nostre país que té una tramitació legal clara i una jurisprudència, que des 
del meu punt de vista també es prou clara. En tot cas, òbviament sobre això hi ha opinions i com deia 
el senyor Canet no és el moment de discutir. Però en tot cas, també, insisteixo es esvair qualsevol 
mena de dubte: procediment habitual, correcte i legal; que respecta els drets de tothom, els drets de 
les persones que van ser expropiats, insisteixo per mutu acord en aquell moment, i que van rebre la 
compensació que aleshores pertocava. També, en el conjunt de la ciutat que ha marcat com és i com 
ha de ser l’aprofitament dels seus sols, i òbviament amb aquesta adjudicació d’aquests trenta metres 
quadrats, no estem parlant del Central Park, d’aquests trenta metres quadrats, d’aquests trenta-cinc 
metres quadrats és evidentment... és la millor opció possible per al bé públic de la ciutat que és el que 
hem de defensar.

En tot cas, evidentment s’han posicionat els diferents grups. És l’hora d’aixecar les mans. Vots 
favorables a la proposta? Tretze. Vots contraris? Vuit. Abstencions? Dos. Per tant queda aprovada la 
proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313

    Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    8888 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ERCERCERCERC::::    2222
    AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    2222 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
El punt número deu, com ja hem expressat per acord de la Junta de Portaveus, queda a sobre de la 
taula perquè hi havia un matís legal que es volia acabar d’analitzar .

10101010).-).-).-).-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''''ADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIAADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIAADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIAADJUDICACIÓ DE SOBRANT DE VIA    
PÚBLICA AL CARRER JOSEP TORRAS I BAGES I CARRER DEL SOL DE GRANOLLERSPÚBLICA AL CARRER JOSEP TORRAS I BAGES I CARRER DEL SOL DE GRANOLLERSPÚBLICA AL CARRER JOSEP TORRAS I BAGES I CARRER DEL SOL DE GRANOLLERSPÚBLICA AL CARRER JOSEP TORRAS I BAGES I CARRER DEL SOL DE GRANOLLERS

Per tal de regularitzar les finques i formar façana al carrer Josep Torras i Bages , entre el carrer del Sol 
i de Joan Prim, així com regularitzar les finques en la confluència del carrer del Sol i Torras i Bages, 
amb la incorporació dels terrenys provinents dels sobrants de via pública que resten a la banda est del 
carrer del Sol i a la banda nord del carrer Torras i Bages en aquest tram, el Servei d'Urbanisme ha 
redactat el Projecte d'adjudicació de sobrant de via pública al carrer Josep Torras i Bages i carrer del 
Sol de Granollers, on s'especifiquen les característiques de les diferents finques que formen les 
parcel�les sobreres,els criteris i la proposta d'adjudicació als propietaris confrontants i les seves 
valoracions individualitzades.

D'acord amb l'article 12 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del 
Patrimoni dels Ens Locals, aquests terrenys no disposen de les dimensions i característiques 
geomètriques que les facin susceptibles d'ésser edificades independentment, tenen la consideració de 
sobreres i caldrà alienar-les per venda directa als propietaris de les finques colindants, segons els 
criteris bàsics de millor aprofitament, veïnatge i millora de les condicions d'edificació i habitabilitat de 
les parcel�les veïnes.

Que els terrenys sobrants tenen una superfície total de 55,77 m
2
, amb un valor total d'adjudicació de 

263.011,32 euros.

Que no cal expedient de qualificació jurídica, d'acord amb allò que preveu l'article 20 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre, ja que s'acompleix 
l'excepcionalitat assenyalada en l 'article 12.2 del mateix cos legal.

Que l'import de la venda de la parcel�la és inferior al 25% del pressupost ordinari i, per tant, no 
s'exigeix autorització del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, encara que se li 
haurà de notificar l'acord, d'acord amb l'article 40.1.c) del Reglament esmentat.



Atès allò que disposa l'article 44.1 del mateix cos legal.

    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'adjudicació de sobrant de via pública al carrer Josep Torras i 
Bages i carrer del Sol de Granollers, amb una superfície total de 55,77 m

2
, redactat pel Servei 

d'Urbanisme d'aquesta Corporació.

SegonSegonSegonSegon.... Requerir als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè en el 
termini de 30 dies compareguin davant d'aquest Ajuntament, i manifestin allò que considerin 
convenient, relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel�les . 

A SOBRE LA TAULAA SOBRE LA TAULAA SOBRE LA TAULAA SOBRE LA TAULA

Alcalde President:
I passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura i Educació. En concret el punt número onze. 
És un tema molt menor. És un tema de tràmit, endavant senyora secretària.
 

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

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DE L ''''ARTARTARTART....    11111111....6666    DELSDELSDELSDELS    
ESTATUTS DE GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATUTS DE GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATUTS DE GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATUTS DE GRANOLLERS AUDIOVISUAL,,,,    SL A REQUERIMENT DEL REGISTRESL A REQUERIMENT DEL REGISTRESL A REQUERIMENT DEL REGISTRESL A REQUERIMENT DEL REGISTRE    
MERCANTIL DE BARCELONAMERCANTIL DE BARCELONAMERCANTIL DE BARCELONAMERCANTIL DE BARCELONA

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- En sessió plenària de l'Ajuntament de Granollers, de data 28 de juliol de 2009, es aprovar 
definitivament la cosntitució de la societat municipal Granollers Audiovisual, SL, així com el seus 
estatuts reguladors, essent formalitzada mitjançant escriptura atorgada per la notaria de Granollers 
Maria Angeles Vidal Davidoff el dia 21 de desembre de 2009, núm. de protocòl: 2439.

SegonSegonSegonSegon....    Que presentada l'escriptura esmentada el dia 30 de desembre de 2009 al Registre Mercantil 
de Barcelona, per tal que fós inscrita en el mateix, va ser retornada amb una qualificació negativa per 
una sèrie de defectes, entre els quals, notifica que l'art. 11.6 dels estatuts reguladors de la societat 
que regula el sistema d'aprovació de les actes, no s'ha ajusta a les previsions que estableix l'art. 110 
del Decret 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

TercerTercerTercerTercer ....    Que a tal efecte, es procedent modificar el redactat del referit art. 11.6 aprovat en la sessió 
plenària de dia 28 de juliol de 2009, i ajustar-lo a les previsions de l'art. 110 esmentat, que ha de tenir 
el següent tenor: “Tots els acords socials han de constar en acta. L'acta ha d'incloure el dictat 

per l'art. 110.1 del Decret 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya, i s'ha de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent de 

l'òrgan i ha d'ésser llegia prèviament si abans no ha estat distribuïda entre els seus 

membres. S'ha de fer constar en l'acta la lectura i l'aprovació de l'acta anterior, i també les 

rectificacions que siguin pertinents; en cap cas no pot modificar el fons els acords, i les 

rectificacions s'han de limitar als errors materials ”.

QuartQuartQuartQuart.... Que, es tracta d'una modificació sustancial dels estatuts i com sia que aquests varen ser 
aprovats definitivament en la sessió plenària celebrada el dia 28 de juliol de 2009, abans de 
constituir-se aquesta societat en Junta General, aquesta modificació també l'ha d'aprovar el plenari de 
l'Ajuntament amb la corresponent exposició pública.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Atès que l'article 211 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu la possibilitat de gestionar serveis locals de caràcter 
econòmic, per mitjà d'una societat mercantil, que els acords per crear consorcis i aprovar els seus 
estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació, per 
la qual cosa, i en aplicació de l’article 22.f) de la Llei de Bases del Règim Local, correspondrà la seva 
aprovació al Ple de la Corporació, de forma indelegable.



SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Atès que l'acord que es proposa s’ha sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació, d’acord amb el que preveu l’article 201.2 del Reglament suara esmentat.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar inicialment la modificació de l'art. 11.6 dels estatuts reguladors de la societat 
municipal Granollers Audiovisual, SL, aprovats definitivament per l'Ajuntament en ple en sessió 
celebrada el dia 28 de juliol de 2009, perquè, a requeriment del Registre Mercantil de Barcelona. s'ha 
d'ajustar a les previsions de l'art. 110 del Decret 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que serà del següent tenor: “Tots els acords socials 

han de constar en acta. L'acta ha d'incloure el dictat per l'art. 110.1 del Decret 2/2003, de 

28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i s'ha 

de sotmetre a votació en la sessió ordinària següent de l'òrgan i ha d'ésser llegia prèviament 

si abans no ha estat distribuïda entre els seus membres. S'ha de fer constar en l'acta la 

lectura i l'aprovació de l'acta anterior, i també les rectificacions que siguin pertinents; en 

cap cas no pot modificar el fons els acords, i les rectificacions s'han de limitar als errors 

materials ”. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre l'acord 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 i al tauler d 'anuncis de 
la Corporació, a efectes de presentació d’al�legacions, suggeriments i reclamacions, de conformitat 
amb allò que disposa l'art. 201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT la modificació de referència. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Facutar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per fer efectius 
els acords precedents, especialment perquè sol�liciti les autoritzacions administratives que, si escau, 
siguin preceptives, així com la seva inscripció en el registre corresponent . 

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas en aquest punt hi ha acord. La senyora Canelo té una obligació maternal que li... si 
els hi sembla, li acceptarem, i... Molt bé, en tot cas, deia que en aquest punt hi ha acord... perdó! No 
ha demanat la paraula, oi? Bé, deia que hi ha acord de tots els grups i tampoc hi ha intervencions. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número dotze. Que és el dictamen a partir del qual es modifica un punt en concret..., 
uns punts en concret de les normes de preinscripció i matrícula dels alumnes de l’escola bressol 
municipal de la ciutat, endavant.

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    6666....2222    DEDEDEDE    
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SUFRAGATS AMB FONS PÚBLICSSUFRAGATS AMB FONS PÚBLICSSUFRAGATS AMB FONS PÚBLICSSUFRAGATS AMB FONS PÚBLICS

El dia 31 de març de 2009, el Ple de la corporació va aprovar les normes de preinscripció i matrícula 
de l'alumnat de les Escoles Bressol Municipals sufragades amb fons públics de Granollers .

El Departament d'Acció social i ciutadania (DOGC núm. 5475 de l'1/10/09), va aprovar el decret 
151/2009, de 29 de setembre, que en el seu capítol 3 defineix què és una família monoparental i en el 
capítol 4 exposa el procediment de reconeixement i d'expedició d'aquest títol.



El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, aprova les normes de preinscripció i 
matrícula per al curs 2010-2011 a la resolució EDU/107/2010, de 27 de gener i, per primera vegada, 
inclou com a criteri de baremació la condició de família monoparental. Per acreditar-ho, només 
accepta el carnet de família monoparental que correspon al departament competent en matèria de 
polítiques familiars el reconeixement , l'expedició i la renovació del títol que ho acredita .

Aquesta mateixa resolució indica que per obtenir puntuació per tenir pares o tutors legals que treballin 
al centre, cal que aquests hi treballin en el moment de presentar la sol�licitud de preinscripció, exercint 
una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals.

També indica, en els seus criteris generals d'admissió, que per obtenir la puntuació per l'existència de 
germans o germanes al centre, cal que hi estiguin escolaritzats en el moment en què es presenta la 
preinscripció.

D'acord amb l'informe de la cap d'oficina dels centres educatius municipals .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar inicialment la modificació de l'article 6.2 de les normes de preinscripció i matrícula 
de l'alumnat de les Escoles Bressol Municipals de l'Ajuntament de Granollers, aprovades pel Ple del 
dia 31 de març de 2009, per tal d'adaptar-les a la resolució EDU/107/2010, de 27 de gener, per al curs 
2010-2011 en els ensenyaments sufragats amb fons públics que fan referència a l'acreditació de 
família monoparental i a la jornada mínima setmanal que han d'exercir els pares o tutors legals que 
treballin al centre educatiu on es vulgui preinscriure l'alumne i que ha de dir el següent;

Família monoparental: S'entén com a família monoparental la formada per un o més fills o filles que �

conviuen i depenen econòmicament d'una sola persona i compleixen els requisits establerts al decret 
151/2009, de 29 de setembre, de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a 
les famílies. S'acreditarà la condició legal de família monoparental amb el títol corresponent en vigor .

Existència de progenitors, tutors o guardadors legals o de fet, que treballin al centre: Aquest criteri �

vindrà referit únicament als treballadors assalariats en règim laboral o administratiu que prestin 
serveis, en el moment de presentar la sol�licitud, per compte de l’Ajuntament, amb una jornada mínima 
de 10 hores setmanals.
Existència de germans o germanes matriculats al centre: S'entén que l'alumnat té germans o �

germanes matriculats al centre quan aquests hi són escolaritzats o escolaritzades en el moment en 
què es presenta la preinscripció. Les famílies que tinguin infants en Escoles Bressol Municipals sense 
aula de nadons, tindran la puntuació per germans quan vulguin matricular-los als centres que disposin 
d’aules de menors de 12 mesos.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Sotmetre l'acord 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 i al tauler d 'anuncis de 
la Corporació, a efectes de presentació d’al�legacions, suggeriments i reclamacions, de conformitat 
amb allò que disposa l'art. 201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT la modificació de referència. 

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

Alcalde president:
Gràcies, aquí també hi ha acord de tots els grups i per tant, donarem també per defensat i aprovat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT



Alcalde president:
Passem al punt número tretze, a partir del qual s’aprova el pla de zona educativa per al període 2010 – 
2014, acord de l’Ajuntament de Granollers i del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, endavant senyora secretària.

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DE ZONA EDUCATIVA PER AL PERÍODEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DE ZONA EDUCATIVA PER AL PERÍODEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DE ZONA EDUCATIVA PER AL PERÍODEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DE ZONA EDUCATIVA PER AL PERÍODE    
2010201020102010----2014201420142014    ENTRE LENTRE LENTRE LENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL DEPARTAMENT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL DEPARTAMENT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL DEPARTAMENT DAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL DEPARTAMENT D''''EDUCACIÓ DE LAEDUCACIÓ DE LAEDUCACIÓ DE LAEDUCACIÓ DE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYAGENERALITAT DE CATALUNYA

És voluntat de l'Ajuntament de Granollers i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya 
signar el projecte de zona educativa per al curs 2010 –2014 i la seva concreció d’acord amb la 
Resolució EDU/3071/2008, de 3 d’octubre, per la qual s’estableix el pla pilot de zones educatives i es 
regulen amb caràcter experimental l’organització i funcionament de les zones i La Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació, que estableix a la disposició addicional quinzena que les 
administracions educatives poden establir procediments i instruments per afavorir i estimular la gestió 
conjunta amb les administracions locals i la col�laboració entre centres educatius i administracions 
públiques.

Per tal de concretar aquesta voluntat de col�laboració  la directora de la zona educativa, conjuntament 
amb tècnics del Servei d'Educació de l'Ajuntament de Granollers, i tècnics dels serveis territorials del 
Maresme-Vallès Oriental han elaborat un esborrany de document, que ha estat consensuat en el 
moment de l'elaboració per totes les parts.

El document que, s'adjunta com annex, es compon de diferents documents el títol dels quals es 
relaciona tot seguit : 

Document 1: Pla de zona educativa que defineix:�

El concepte de zona educativa�

Les seves funcions,�

La organització�

El pla de treball, �

El conveni de corresponsabbilitat�

El Pla de la zona �

La descripció de la zona que contempla:�

La demografia i les seves oscil�lacions .�

L'oficina d'escolarització �

Els recursos educatius�

El plantejament institucional�

El mapa estratègic �

La redició de comptes.�

Document 2: Mecanismes de seguiment i avaluació de l’aplicació del pla i revisió de l’acord .�

Objectius, indicadors i sistema de ponderació�

Vist l'informe emès pel cap del Servei d'Educació.

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

PRIMER. Aprovar  el document del Projecte de Zona educativa pel període 2010-2014 que s'annexa, 
redactat conjuntament per la directora de la zona educativa de Granollers, els tècnics del Serveis 
Territorials del Maresme-Vallès Oriental i els tècncis del Servei d 'Edcuació.

SEGON. Facultar a l'alcalde per a la signatura del document.

TERCER. Notificar aquest acord als interessats. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. En farà la presentació la regidora d’educació, la senyora Pietat Sanjuán, endavant.

Sra. Sanjuán:



Gràcies. Al juliol del 2008 van signar amb el Departament d’Educació un conveni de corresponsabilitat 
que recollia la voluntat de les dues administracions, la de l’Ajuntament i la de la Generalitat, de 
compartir el disseny i la gestió de l’educació a la nostra ciutat, per tal de donar millor resposta a les 
necessitats i demandes dels ciutadans i ciutadanes. I que reflectia una altra manera d’entendre la 
política educativa des del govern del país amb la proximitat com un dels vectors principals. Una 
política educativa, la d’aquest govern, que vol ser el motor de progrés i de transformació social que 
situï el nostre país dins de les societats més avançades de l’entorn europeu i que es va concretar, un 
any després, al juliol 2009, amb l’aprovació de la Llei d’Educació de Catalunya, la primera llei 
d’educació del país, després de vint-i-nou anys de democràcia, aprovada amb el suport d’una àmplia 
majoria que consolida el canvi de rumb en la política educativa iniciat pel primer govern d’esquerres .

Una llei que mira cap al territori, cap a les nostres ciutats i viles, i que recull la tradició municipalista 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, des del convenciment que des de la proximitat, els 
ajuntaments tenim l’oportunitat de col�laborar en l’aplicació d’una política educativa que estimuli 
estratègies per integrar iniciatives i recursos educatius, i per això ens cal, als ajuntaments, als 
municipis, tenir veu en la planificació i en la gestió del sistema educatiu de les nostres ciutats per 
donar una resposta adequada a les necessitats i a la diversitat del nostre entorn. Una de les apostes 
més emblemàtiques de la LEC, la Llei d’Educació de Catalunya, és per fer efectius els criteris de 
proximitat i corresponsabilitat, és la creació de les zones educatives, uns instruments que estableixen 
la col�laboració entre els municipis i l’administració de la Generalitat en la planificació i en la 
programació de l’oferta educativa, i obre espais per a la intervenció dels ens locals en la gestió de la 
xarxa de centres del municipi sostinguts amb recursos públics, per tal de millorar-ne l’eficiència i 
assolir els objectius que es puguin acordar.

Doncs bé, avui presentem al Ple el Pla de la Zona Educativa de Granollers que recull l’anàlisi de la 
situació educativa a la nostra ciutat, els objectius prioritaris i les actuacions per assolir-los per als 
propers quatre anys i que inclou el conjunt de l’oferta educativa de Granollers, de la nostra ciutat. Un 
Pla que, com recull el document, s’ha elaborat amb la participació i el compromís de tots els agents 
educatius de la ciutat, tant de centres públics com concertats, de l’Ajuntament i del Departament 
d’Educació, la inspecció educativa i els serveis educatius que formen la Zona Educativa, als quals 
voldria agrair des d’aquí les seves aportacions. Ara, no explicaré exhaustivament el Pla, és llarg, però 
sí que voldria destacar-ne alguns aspectes per la rellevància que tenen per a la nostra ciutat .

El primer fa referència als valors que fonamenten el projecte de la Zona Educativa, i que incidiran de 
manera decisiva en la formulació dels objectius i l’elaboració del Pla i que tenen a veure amb el 
reconeixement de l’educació com a servei públic, amb l’assumpció i el foment de la cultura de pau 
com a vector que regeix la convivència i la construcció democràtica, amb l’equilibri i la inclusió social 
com a referents en el procés d’escolarització dels alumnes, amb la consideració de la ciutat com a 
agent i recurs educatiu, amb el diàleg constant i la confiança mútua entre les administracions i els 
centres, amb la participació, la transparència, la corresponsabilitat, la cooperació i el compromís com 
a eines de treball, i amb la recerca constant de la innovació i la creativitat .

El segon aspecte té a veure amb els objectius prioritaris que es proposen per als propers quatre anys, 
i que en són quatre. El primer: la millora dels resultats educatius; el segon: la cohesió social; el tercer: 
la millora de l’eficiència en la gestió dels recursos; i el quart: la reducció de l’abandonament prematur 
dels sistema escolar. Objectius, aquests, que marquen la ruta d’un viatge que hem de fer plegats tots 
els centres educatius de la ciutat, els serveis educatius i les administracions per tal de consolidar una 
xarxa capaç de donar resposta a les necessitats dels granollerins i granollerines de manera eficaç, 
àgil i flexible amb la voluntat de ser una peça clau per a la cohesió social de Granollers i un referent 
de qualitat educativa.

L’últim punt que voldria destacar és l’anàlisi de la situació de la xarxa de centres que han fet els 
agents educatius i que ens permet copsar la capacitat d’aprofitar les oportunitats i utilitzar les 
fortaleses per contrarestar, a més de compensar, les amenaces i debilitats. Un anàlisi que ens ha 
permès, sobretot, definir els objectius, les estratègies i les actuacions. Diguem-ne que el mapa, el full 
de ruta d’aquest viatge. Com recull el Pla, en els propers quatre anys, període d’aplicació d’aquest 
projecte, Granollers, la nostra ciutat que té la voluntat de ser una ciutat educadora, que fa de la 
innovació, la participació, la convivència i la creativitat de les persones, la base del seu progrés, ha 
d’avançar: en la millora de l’escolarització equilibrada, en el treball cooperatiu entre centres, en la 
millora de la confiança entre la comunitat educativa i les administracions educatives, en la participació 
activa de les associacions de pares i mares, en el reconeixement del servei educatiu com un servei de 



qualitat que permet la millora dels resultats acadèmics, la cohesió social i la formació al llarg de la 
vida, en l’eficiència de l’ús dels recursos públics, en l’ús de la ciutat com a recurs educatiu, i en la 
millora de l’aprenentatge i l’ús del català com a llengua vehicular i element de cohesió social i 
d’oportunitats.

Estem convençuts que l’educació és la clau del futur de la nostra ciutat i treballar per la millora de la 
seva qualitat i per la garantia de la seva equitat ha de contribuir a assolir els objectius de progrés 
econòmic i justícia social. I ho hem de fer treballant des de la corresponsabilitat, com he dit al 
començament de la meva intervenció, però una corresponsabiltat no només entre administracions, 
sinó com la suma de l’esforç i el compromís dels diversos agents que intervenen en el fet educatiu a la 
nostra ciutat per tal d’afrontar els objectius que ens hem marcat i en la perspectiva d’oferir una 
veritable igualtat d’oportunitats educatives.

No vull acabar sense donar les gràcies a tots els agents educatius, centres i serveis per les seves 
aportacions i el seu treball, són molts perquè ha participat tota la xarxa educativa de la ciutat. 
Deixeu-me, però, destacar les persones que han estat al davant, empenyent, coordinant i elaborant el 
Pla de Zona amb totes les aportacions que s’han fet: la Maria Eugènia Anta, directora de la Zona 
Educativa de Granollers; i els membres de la comissió permanent: la Roser Martínez, la Glòria 
Montoy, la Sole Fernández, la Carme Gràcia i la Libo Luna. Moltes gràcies per l’esforç, la dedicació i 
el compromís.

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanades paraules. Senyora Alcalde, per Esquerra Republicana, 
endavant.

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. No ens agradaria repetint-se, perquè estem bàsicament d’acord amb tot el discurs 
que ha fet la Pietat, però sí que tenim el desig d’intervenir en aquesta ocasió, perquè ens a sembla 
que s’ho mereix, perquè des del nostre punt de vista, doncs la Zona Educativa i tot el pla de treball que 
la directora de la zona ens presenta, tenen la seva importància per la ciutat, malgrat que nosaltres 
considerem que la ciutat en tot el projecte educatiu que tenim està prou avesada a què tot aquest 
procés tiri endavant. Però el fet de què les dues administracions, en aquest cas, doncs ens posem 
d’acord, ho afavoreix molt més.

Volem dir-vos primerament que el grup d’Esquerra, bé, estem completament d’acord en la missió de la 
Zona Educativa, que no és altra que la d’aconseguir una planificació de l’oferta educativa que s’ajusti 
a les necessitats i expectatives dels ciutadans de Granollers, mitjançant la participació i la 
corresponsabilitat de tots els agents educatius que hi estem treballant. Entenem que els objectius que 
es pretenen assolir a través d’aquesta nova estructura i les actuacions que es puguin portar a terme 
són del tot necessaris per als nostres infants i joves. Estem plenament convençuts que junts hem de 
treballar per a millorar els resultats educatius dels nostres alumnes, reduir l’abandonament dels 
estudis, d’aquests joves, que ho fan de forma prematura, i aconseguir una bona cohesió social i en 
definitiva millorar doncs l’eficiència dels recursos dels que disposem .

Per aquest motiu doncs estem satisfets que l’Ajuntament i el Departament d’Educació, a través del 
Serveis Territorials, signem conveni per a desenvolupar aquest pla de treball. I de tots els objectius, 
nosaltres en volem destacar alguns, perquè ens hi semblen especialment rellevants. El primer és 
aquesta coordinació i optimització dels diferents grups de treball i xarxes educatives que ja tenim 
creades, i que no hem de menystenir la feina que han estat fent fins ara, i per tant ens a sembla que la 
Zona Educativa, el que ha de fer es posar-ho en rellevància i en coordinació, però no pas crear més 
estructura. La incentivació dels projectes singulars dels centres i dels programes de diversificació que 
els propis centres estan tirant endavant. La potenciació de la participació de les famílies, que el tenim 
en les AMPAs per tal d'afavorir aquesta implicació en la xarxa. La implementació d'iniciatives per 
reduir aquest absentisme escolar. I la participació i el consens de tots els centres pel que fa a la 
necessitat que hi ha d’equilibri dins de la matrícula de la ciutat i de cohesió . I finalment, la dinamització 
de la participació de l’alumnat i les seves famílies a la pròpia vida del centre .

Esperem i desitgem que tant la regidoria d’educació com tots els components de la comunitat 
educativa d’aquesta ciutat siguem capaços de treballar conjuntament per assolir aquests objectius que 



el Pla es proposa. I ja us diem d’entrada que el nostre grup municipal ens posem a la disposició de 
què aquesta xarxa vagi endavant en la mesura del possible. Merci.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per Convergència i Unió, no? No sé si la senyora Pietat Sanjuán vol dir alguna cosa. 
Endavant.

Sra. Sanjuán:
En tot cas, agrair el suport que rebem, i evidentment que comptem amb tots. Això és l’essència i 
l’ànima del Pla, que és que la corresponsabilitat sigui... la responsabilitat sigui compartida. Tots en 
som corresponsables.

Alcalde president:
Molt bé. Ja s’ha anunciat el vot per unanimitat. Per tant, aprovem aquest document, que com s’ha dit, 
un document essencial pel futur de la ciutat. Parlem moltes vegades de Pla Estratègic, d’altres 
documents que marquen itinerari, i se’ns dubte aquest Pla de Zona Educativa, també és un dels 
documents que donen un salt endavant en la participació, en la coordinació, amb la corresponsabilitat, 
amb la gestió del sistema educatiu, que em sembla que és un element absolutament remarcable. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
En tot cas, passaríem a l’apartat de Junta de Portaveus, a mocions, senyora Secretària...

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

14141414....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PER LA DIVERSITAT SEXUAL PRESENTADA PEL GRUPMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PER LA DIVERSITAT SEXUAL PRESENTADA PEL GRUPMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PER LA DIVERSITAT SEXUAL PRESENTADA PEL GRUPMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PER LA DIVERSITAT SEXUAL PRESENTADA PEL GRUP    
MUNICIPAL D’ERCMUNICIPAL D’ERCMUNICIPAL D’ERCMUNICIPAL D’ERC

Catalunya és capdavantera en la defensa dels drets de totes les persones i un referent internacional 
en la normalització del col�lectiu de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals (LGTB). En els darrers 
anys, el Govern català ha aplicat mesures de reconeixement de drets i en contra de la discriminació. 
En aquest sentit, la campanya “Per què no?”, del Departament d’Acció Social i Ciutadania, continua 
amb l’impuls de polítiques que generin igualtat plena de les ciutadanes i ciutadans, independentment 
de la seva orientació sexual.

Malauradament, encara avui dia, l’homosexualitat es condemna amb pena de mort en 11 països, 
mentre que en 87 més es mantenen les penes de presó i la violència física. A més, tot i que en molts 
països com el nostre hi ha legislacions que protegeixen el col�lectiu LGBT, persisteix una fòbia social 
en sectors minoritaris que es manifesta amb discriminacions, i encara no s’ha arribat a una situació 
d'igualtat de les diferents orientacions afectives en àmbits públics com els mitjans de comunicació. 
Creiem que l’Administració pública, i també la municipal, ha de contribuir a normalitzar el 
reconeixement dels drets d’aquest col�lectiu en la mesura que li sigui possible . 

    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 reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets, en 
llibertat i en la diversitat afectiva , i declarar Granollers municipi respectuós amb la diversitat sexual .

2. Adherir l’Ajuntament de Granollers al manifest “Per què no?” (http://pkno.gencat.cat), impulsat pel 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per lluitar contra la 
discriminació i sensibilitzar la població a favor de la normalització de les persones lesbianes, gais, 
bisexuals i transsexuals, i difondre des dels òrgans municipals corresponents els materials de la 
campanya entre la població.

3.    Continuar les actuacions de millora dins l’Ajuntament de Granollers a favor de la diversitat sexual, 
com ara fer accions formatives o sensibilitzadores per a treballadors i treballadores municipals 
d'àmbits d'atenció a la persona, revisar la documentació i els impresos de l’Ajuntament perquè les 
parelles del mateix sexe s’hi puguin sentir reflectides amb igualtat de condicions que les parelles de 
sexe diferent, activar des de la Regidoria d’igualtat una actuació per a joves específica i d’altres que 
es considerin oportunes.

4. Trametre aquests acords als organismes públics i als serveis que l’Ajuntament consideri 
convenients. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    15151515 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 ERCERCERCERC::::    2222

    Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    capcapcapcap....
    AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    8888 CIUCIUCIUCIU::::6666 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Bé, següent...

14141414....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONESMOCIÓ RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONESMOCIÓ RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONESMOCIÓ RELATIVA AL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES    ((((8888    DE MARÇDE MARÇDE MARÇDE MARÇ)))),,,,    PRESENTADAPRESENTADAPRESENTADAPRESENTADA    
PER ERCPER ERCPER ERCPER ERC

A les portes de la commemoració del dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ERC vol 
adherir-se a la commemoració amb l’objectiu primer que la societat preguin consciència de la 
necessitat d'un nou contracte social entre dones i homes.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya consagra el dret de les dones al “lliure desenvolupament de la 
seva personalitat i capacitat personal, a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, 
maltractaments i tot tipus de discriminació, i a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els 
homes en tots els àmbits públics i privats ”. 

Per això cal que les dones aconsegueixin una ciutadania plena que els permeti participar de manera 
activa i superar els impediments que històricament s'han oposat a l'exercici dels seus drets socials, 
polítics, econòmics i culturals. Les dones han de poder gaudir plenament dels seus drets de ciutadania 
i establir des d'aquesta nova situació nous pactes per compartir amb els homes totes les decisions 
que afecten a la vida col�lectiva de les persones.

Des de l'Institut Català de les Dones s'estan realitzant grans esforços per avançar en els drets i la 
llibertat de les dones i, de fet, s'han assolit grans èxits, com fou l'aprovació de la Llei del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista; l'aprovació del Pla de Polítiques de Dones del Govern de la 
Generalitat 2008-2011; o l'aprovació de l'Avantprojecte de Llei per una nova ciutadania i per a la 
igualtat entre dones i homes.

Malauradament, encara ens queda camí per recórrer, atès que continuem constatant amb impotència 
que les desigualtats entre homes i dones segueixen tenint una presència important a la nostra 
societat. 

En aquest sentit, és fonamental que el consistori continuï donant impuls a tots els esforços realitzats, 
que s'impliqui fermament en la lluita contra tot tipus de discriminacions i violències i que incideixi en la 
consciència social per tal que ningú faci bandera del masclisme .



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

PRIMER:  Seguir treballant des dels diversos àmbits municipals per esborrar les desigualtats entre 
dones i homes, posant especial atenció en el reconeixement de les diferències entre sexes i entre les 
persones del mateix sexe. Cal treballar, en aquest sentit, per:

Difondre dels valors d’igualtat, de tolerància i de respecte a la diferència entre tots els �

ciutadans i ciutadanes.
Crear programes de sensibilització i formació que contribueixin a l'eliminació de totes les �

situacions que impedeixin el lliure desenvolupament de les dones .
Donar suport a les accions que visibilitzin i donin valor a les tasques tradicionalment �

realitzades per dones.
Garantir l'aplicació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques �

públiques. 
Donar suport a les accions que apostin per noves formes de lideratge i reconèixer les �

capacitats i el potencial de les dones per ocupar càrrecs de responsabilitat i de direcció en 
tots els àmbits públics i privats .

SEGON. Demanar a la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat Espanyol

Que garanteixin i augmentin, segons les necessitats existents, els recursos necessaris per fer �

front a les discriminacions i violències vers les dones .
Que apliquin i prioritzin les polítiques de dones i la perspectiva de gènere en totes les �

polítiques públiques.
Que es creïn canals de comunicació i actuació conjunta entre les institucions i els moviments �

de dones de Catalunya perquè juntes reclamem amb més força la fi de les discriminacions i 
les violències. 

TERCER. Transmetre aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 
Congrés dels Diputats, a l'Institut Català de les Dones, i a les entitats de dones municipals i 
comarcals. 
APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::

Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    17171717 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 PPPPPPPP::::    2222 ERCERCERCERC::::    2222
    Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    capcapcapcap....
    AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    6666 CIUCIUCIUCIU::::6666

Alcalde president:
Molt bé. Hi ha una tercera...

14141414....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN CONTRA DE LA SUBIDA DEMOCIÓ RELATIVA A DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN CONTRA DE LA SUBIDA DEMOCIÓ RELATIVA A DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN CONTRA DE LA SUBIDA DEMOCIÓ RELATIVA A DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR EN CONTRA DE LA SUBIDA DE    
IMPUESTOS PREVISTAIMPUESTOS PREVISTAIMPUESTOS PREVISTAIMPUESTOS PREVISTA     

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::

Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    2222 PPPPPPPP::::    2222
    Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313
    AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    8888 CIUCIUCIUCIU::::6666 ERCERCERCERC::::    2222

Alcalde president:
Moltes gràcies. 

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

Alcalde president:
Molt bé, obrim l’apartat de precs, preguntes i interpel�lacions. Per part d’Esquerra Republicana? No? 
Partit Popular? No? Convergència i Unió? Endavant...

Sr. Canal:



Gràcies. Bé, jo volia fer una primera pregunta al senyor Camps i em sap greu fer-li amb ell, perquè no 
li tocaria a ell. Però quan ha sortit el punt número set de l’enderroc de la gasolinera. La pregunta 
concreta és: quan es va fer aquest enderroc, es van enderrocar les estructures del subsòl? que hi 
havia en aquell moment, o no. 

Sr. Camps:
No ho sé, ho hauré de comentar. Li contestarem a la Comissió Informativa, però sé que es va fer 
l’enderroc en superfície, jo diria que sí, però com què no puc afirmar-lo amb contundència, jo 
prefereixo dir-li la cosa quan realment tingui tota la informació, eh! jo crec que sí, que hi havia uns 
tancs que vam retirar, però en tot cas, ho comentarem si li sembla amb els tècnics que ho van portar 
més directament a la Comissió Informativa.

Alcalde president:
El tinent d’alcalde responsable d’aquesta operació que és el senyor Terrades que avui no pot 
contestar, per tant, en tot cas, el senyor Terrades li explicarà a la Comissió Informativa corresponen. 
Endavant.

Sr. Canal:
Per això he pensat que hem sabia greu, personalment, a més.

Alcalde president:
No, no, simplement..., aquest és un tema que ha portat específicament el senyor Terrades.

Sr. Canal:
D’acord! A llavors volia fer un prec i una pregunta del tema sanitari. Una és respecte a l’informe sobre 
l’estat de les accions de millora de la sanitat a Granollers, que és un document que vostès varen 
publicar el vint-i-set de gener d’aquest any, en compliment amb els acords que es van arribar en el Ple 
extraordinari de sanitat. Bé, és un document que per a nosaltres té un interès en general relatiu, 
perquè no explica grans coses, però sí que jo volia fer esment a dos punts molt concrets. Un és, el 
primer que diu: ampliació de les urgències a l’Hospital General de Granollers, bé, aquest servei 
d’urgències estava en principi programat per inaugurar-me l’u de desembre del 2009, en el seu 
moment aquestes obres no estaven acabades, es va dir que s’obriria el quinze gener d’enguany, 
tampoc van estar bé. Vostès en aquest document, que repeteixo que està fet el vint-i-set de gener 
diuen que a mitjans de febrer, febrer té vint-i-vuit dies, a mitjans seria el catorze. Bé, el dia vint-i-dos 
de febrer s’han obert aquestes urgències, aquest apartat de setze llits i s’han obert per un problema... 
doncs, habitual, no? és el col�lapse, no hi cabíem, i van dir: doncs, bé, s’obren aquests llits ja!, eh! 
Avui dia vint-i-tres, la situació seria sent la mateixa, és a dir, tots els box estaven plens, tots els 
passadissos estaven plens, el passadís d’entrada estava ple, l’entrada estava plena. I els setze llits 
nous estaven plens, no? Ho remarco, perquè nosaltres des del primer moment vam dir que no ens hi 
semblava que aquesta era una solució idònia per aquest problema, i seguim creient que no és la 
solució, no solsamènt no és la solució, si no que ens porta un problema extra, que és qui coi visitarà 
ara aquests setze malalts nous, quan l’estructura sanitària, les persones que treballen a urgències 
cada dia van minvant de personal.

Els altres punts, la nova unitat polivalent de salut mental, ens diuen que ja han fet la cessió dels 
terrenys. Sobre l’hospital nou lleuger que vostès mateixos li van canviar el nom, no? van dir que era 
un hospital que no era lleuger, que era complementari, veig que el seu cap d’àrea, això encara no ho 
ha acabat de copsar. Ens diuen que ja han concedir la llicència d’enderroc, i això, jo entenc que és, en 
tot cas, molt criticat si volen, és absolutament fals. No s’ha concedit aquesta llicència d’enderroc, per 
tant, trobo una miqueta greu que vostès ens informin de coses que jo crec que no són certes.

Sobre el nou hospital ens avança que, bé, que es construirà a partir del 2010, no voldria entrar en 
comparacions humorístiques que es va fer amb la Policlínica de les dates que es van dir, i en tot cas, 
diuen que estan definint el lloc on es construirà el nou. Per tant, una mica el prec era dir: escolti, si 
cada sis mesos han de fer aquest informe, per nosaltres, personalment no cal, ens el poden fer cada 
sis anys, i suposo que és quan sí que anirem veient com canvien les coses. Segona, era una 



pregunta...

Alcalde president:
En tot cas, si em permet el prec mereix un comentari, per part de l’alcalde. La primera, home, 
nosaltres tenim un compromís amb aquest Plenari, per tant cada sis mesos, farem reunió per explicar i 
l’haurà de fer la regidora de salut per explicar per anar explicant com van avançant les temes vinculats 
al mon de la salut, que van avançant... que van avançant substancialment. I en tot cas, la comissió, 
cada sis mesos farà aquesta feina, la farà específicament perquè és un acord d’aquest Plenari que 
nosaltres complirem escrupolosament com ho fem amb tots els acords d’aquest Plenari .

Segons, respecte al funcionament d’urgències, jo li suggereixo que ho parli vostès amb el director 
gerent de l’Hospital que és qui és competent, i ho faci també aprofitant les reunió que vostè té 
habitualment amb ell com a treballador d’aquella casa. En tot cas, li recordo que l’Ajuntament és 
competent del que és competent. I en matèria de salut, aquest plenari té la competència que té, és a 
dir, la vinculada a la de salut pública, i el impuls d’aquelles qüestions que són essencials per a la 
ciutat, com és el pacte de ciutat per a la salut; impuls, i a més a més, treball al voltant de la conselleria 
perquè l’executin, aquesta és la nostra feina. I en tot cas, evidentment si el document que... la 
informació que s’ha transmès és la de..., que s’ha atorgat la llicència d’enderroc de Policlínica, vostès 
saben perfectament que en tot cas, això va ser desmentit en una Comissió Informativa perquè... tal 
que és volia dir en aquest document, intueixo, és que s’havia presentat la llicència d’enderroc, en tot 
cas, no està concedida. Sí que es concedirà en les properes setmanes. Això és perfectament sabut 
per vostès. Endavant, més preguntes...

Sr. Canal:
Puc continuar? la segona era una pregunta a la senyora Sánchez, recentment la premsa ha recollit 
un... malgrat, que ja sé que em diran que no és competència seva, ja m’hi avanço, però bé... La 
premsa va recollir fa quinze dies una carta de denúncia sobre el servei d’urgències de l’Hospital, una 
carta certament violenta i que va crear molt malestar a tots nivells, inclòs el ciutadà, eh! aleshores, 
aquesta carta ha estat contestada des del gabinet de comunicació de l’Hospital, en el sentit d’apel�lar 
el codi deontològic periodístic, però el que és cert és que hi ha unes acusacions contundents a les que 
a ningú ha badat boca. Jo li volia preguntar: a vostè, com a regidora de salut, s’ha interessat pels fets, 
ha esbrinar el contingut, ha parlat amb l’Hospital?

Sra. Sánchez:
Per cert, que nosaltres sempre hi mantenim una relació amb l’Hospital i nosaltres fem aquest tipus de 
preguntes, però com ja ha dit l’alcalde, nosaltres com a Plenari i com a regidora de sanitat, tinc les 
meves competències. Una altra cosa, és que les meves competències siguin, com diu l’alcalde, 
incumbències i també em faci càrrec d’aquestes coses per a saber com van. Però, jo crec que no 
m’haig de pronunciar per escrit sobre aquest punt.

Alcalde president:
Jo, en tot cas, em sembla i complemento la resposta que vostè ha omitit una informació que és que no 
és el servei de premsa de l’Hospital, llegint la premsa, eh! si no que també hi ha trenta-nou signatures 
en aquesta resposta del mateix servei d’urgències. En tot cas, insisteixo que aquest Plenari no és el 
lloc per debatre aquests temes, i vostè ho sap perfectament, i en tot cas, insisteixo que vostè té una 
fantàstica ocasió com a professional d’establir els mecanismes que fan al cas en el seu lloc de treball, 
en tot cas, li repeteixo aquest Plenari no és el lloc per debatre aquests temes. Endavant.

Sr. Canet:
Permeti’m que canviï l’ordre de les preguntes. Ja que ens hem posat a parlat d’enderrocs i de 
Policlínica, sap que tinc una certa predilecció i al parlar d’aquest tema, però clar, també veiem altres 
titulars de premsa que no els hi generem nosaltres, no? a mi, a mi em sobte moltíssim que llegint 
titulars de premsa generats per vostès: de Salut tindrà permís per enderrocar Policlínica al febrer, això 
és a conseqüència d’aquest document, eh! això, això és conseqüència d’aquest document, no de 
l’oposició. Sanitat sol�licita la llicència de derivo de Policlínica per la construcció d’un nou hospital, 
això també és un titular que no generem nosaltres, no? i aquí, i em sap greu que avui no hi hagi el 
titular del d’això... perquè tenia altres declaracions, respecte a què la primera setmana de febrer es 



donarà la llicència d’enderroc de Policlínica. Guaiti, prou de causar aquests titulars perquè els causen 
vostès, jo crec que els hi faig un prec per respecte a les persones que encara estan allà treballant i 
que són propietaris i que al dia d’avui, a dia d’avui, perquè és que abans de venir aquí els hi he anat a 
preguntar, no fos cas que en aquí..., se’ls hi va dir... no, al dia d’avui. A aquesta gent ningú els hi ha 
comunicat quin dia han d’abandonar els seu local, la seva propietat, ni ningú els hi ha ingressat cap 
diner, per tant, jo els hi faig un prec, però em sembla que és un prec que hi he fet vàries vegades, 
tinguin una mica de respecte pels propietaris dels locals, perquè: guaiti, petits malentesos generen tot 
el que els hi acabo d’ensenyar jo. Desprès hi ha, aprofitant que... era un prec. Si em permet, 
continuo...

Alcalde president:
Sobre aquest prec, jo sí que vull fer un comentari. El primer, no sé veure quin regidor, regidora ha fet 
declaracions en aquest sentit, pel que fa al govern de la ciutat, altra cosa és que els documents corrin 
més o menys cap a un lloc o cap a un altre, i que s’interpreti alguna cosa o alguna altra. Evidentment, 
aquest govern no pot concedir ni concedirà la llicència d’enderroc fins que el Departament de Salut 
hagi tancat l’expedient expropiatori amb la senyora Porredón, és una evidència. I en tot cas, aquest 
expedient, per les notícies que tenim està en la seva darrera fase, li puc dir que immediatament que 
aquest document, i aquesta feina que li pertoca al Departament de Salut estigui acabada, nosaltres 
concedirem la llicència d’enderroc, no ho farem abans, no ho hauríem de fer, ni ho podríem fer! Per 
tant, estem atents també a què aquest procediment conclogui i també què sàpiga que des d’aquest 
Ajuntament s’informa periòdicament a la senyora Porredón de quina és la situació. Endavant...

Sr. Canet:
Bé, m’agrada que em faci aquest aclariment, perquè la senyora Porredón en aquest moment no crec 
que sàpiga quin dia ha de marxar, segons m’ha comunicat a mi aquesta tarda.

Alcalde president:
Li repeteixo que sap perfectament l’estat en què està el procediment.

Sr. Canet:
Molt bé! Escolti, ja continuem parlant de Policlínica, que ja sap que és un tema que surt molt sovint a 
la premsa. Jo, la setmana passada mentre que estava a la comissió d’urbanisme, em repassa la llista 
d’expedients incoats per l’Ajuntament a la senyora Pepita XX, per unes obres sense llicència en un 
habitatge, en Mohamed XX un expedient per a retirar una parabòlica, i el bar XX per un rètol instal�lat 
sense llicència. Pregunto, quines mesures han pres l’Ajuntament en vers l’Hospital de Granollers o el 
Servei Català de la Salut per realitzar obres sense llicència a l’edifici de Policlínica , perquè en aquesta 
mateixa comissió vaig preguntar i agraeixo, perquè quan les coses se’m faciliten també haig de dir-ho, 
no tinc perquè no fer-ho, se’m van facilitar les llicències d’obres que havia sol�licitat el Servei Català 
de la Salut en els darrers dos anys i ens hem hagut de remuntar a l’any 2007 per trobar una llicència 
que res té a veure amb un mur executat al mes passat, al mes de desembre passat en les 
instal�lacions de Policlínica, l’antiga Policlínica amb uns espais d’ús comú que no són propietat em 
sembla ni del Servei Català de la Salut ni de ningú. Dues consideracions: això es podria interpretar si 
m’ho permeten, gairebé com un mobing immobiliari, perquè, escolti, ja començar a aixecar parets que 
t’impedeixen l’accés a determinats llocs, em sembla d’un mal gust “tremendo”. I la veritat, que passa? 
l’Hospital pot fer i desfer sense haver de demanar llicència, la meva pregunta és aquesta. Miri, la 
setmana passada vaig preguntar en Comissió i repeteixo, també en sap que greu que no d’això... vaig 
preguntar s’hi s’havia pres alguna... obert algun expedient perquè el que sí que queda clar amb la 
seva contesta que he rebut aquesta setmana és que no tenien llicència d’obres. M’agradaria saber 
quines mesures han pres l’Ajuntament. Gràcies.

Alcalde president:
En tot cas, haurà d’esperar que el titular d’aquest servei, que és el senyor Terrades li pugui contestar, 
vostè, no sé si ho observa però no es present a la sala, i en tot cas li farà la resposta corresponen en 
la Comissió Informativa.



Sr. Canet:
Em sembla perfecte. Ara, jo li pregunto a vostè senyor alcalde, a vostè si sembla lògic que es vagin 
aixecant parets a casa d’un altre?

Alcalde president:
Jo no opino sobre la lògica, sinó sobre els procediments que és el que em toca, i en tot cas, aquí qui 
regula aquest procediment és el regidor d’urbanisme que li contestarà amb tota atenció en la propera 
Comissió Informativa. Endavant.

Sr. Canet:
Miri, el dia divuit, i canviarem una mica el to, perquè ens posant massa seriosos. El dia divuit vam 
rebre un comunicat de premsa, i aquí si que és de l’Ajuntament que començava amb aquesta frase: 
s’inicia la fase final de les obres de la plaça de la Corona, no? permeti’m que somrigui, però s’inicia la 
fase final, no sé, pensava que la fase final l’havíem aparcada al mes de juny, però... També he vist en 
la premsa, parlant de les obres de reparació de la plaça de la Corona que hi ha un pla B, em refereixo 
a què sí no funciona el tema de la cara sud de la plaça de la Corona, la que llinda amb el Condestable 
de Portugal, al carrer Castellà i l’Alfons IV, que si no funciona tenen un pla B que consisteix en asfaltar 
aquest tros de vial, si no equivoco ho he llegit així o almenys ho he interpretar així. Jo pregunto, tenen 
pla B per la resta de la plaça.

Alcalde president:
Senyor Camps... la pregunta va adreçada al senyor camps? Potser? Sí!

Sr. Canet:
Sí, desprès ja aniré...

Alcalde president:
No, no, moltes gràcies. En tot cas, ara li toca al senyor Camps.

Sr. Camps:
Bé, en tot cas, a la primera part. Vostè en va fer una pregunta en l’anterior Ple i em vaig comprometre 
personalment a què la plaça acabaria en condicions i que treballaríem amb els tècnics i amb la 
direcció de l’obra i amb l’empresa constructora perquè es facin aquelles actuacions que deixessin la 
plaça en les condicions perquè encara no està entregada, val? I també vaig explicar que la prioritat 
havia estat arribar a la urbanització, pel tema de la campanya de Nadal fins al carrer d’Agustí 
Vinyamata. I que afrontaríem el que era la reforma i millora ja de la plaça de la Corona, tornant de 
vacances de Nadal. Així ha estat i s’ha actuat durant unes setmanes amb tot el que és l’interior de la 
plaça, i bé, jo crec que ara està en un estat adequat i quedava pendent un punt que era aquest que 
s’ha comentat del tram entre el carrer Castellà i Condestable de Portugal, i aquest, doncs l’hem volgut 
abordar precisament a partir d’ahir dilluns que es van començar les actuacions. I ho hem fet parlant 
amb els veïns, val, explicant-los i quan ens reunim amb els veïns, la veritat és que... la costum 
d’aquest regidor és no amagar cartes i explicar-ho, a l’igual que quan parlem amb vostè, explicar totes 
les possibilitats. I efectivament, nosaltres tenim els informes tècnics que ens garanteixen de què 
l’actuació que farem, juntament amb d’altres propostes que tenim d’actuacions complementàries ens 
permetran doncs que el disseny de la plaça i el projecte inicial de la plaça es pugui quedar amb unes 
condicions d’urbanització idònies. Però bé, també vàrem explicar que si aquest tram no funcionava, 
explicant-ho amb la major transparència possible, i nosaltres també havíem pensat i comencem a 
treballar, perquè no es pot anar amb improvisació, a llavors ens poden dir que vostès ho improvisen 
tot, ara estem fent un exemple de planificació, val? Doncs, això potser hauria de ser d’agrair, no? 
doncs bé, amb això també hi hem pensat i efectivament si cal i si fos necessari, doncs ho faríem, 
esperem que no sigui necessari, perquè l’actuació que es farà des del punt de vista tècnic de la 
direcció d’obra de l’empresa que ha d’executar l’obra se’ns garanteix que quedarà tal i com estava 
prevista en el projecte. I per suposat, ho he dit i ho he manifestat, com què l’obra no està entregada, 
val? No està acabada i per tant, totes aquestes actuacions no tenen cap efecte sobre el cost de l’obra 
que va assumir per part de l’empresa, doncs perquè no considerem que estigui en estat d’execució 



que nosaltres, doncs, volem. Això és el que vaig expressar fa un mes, ho reitero però ara ja amb fets 
damunt la taula, val?

Alcalde president:
Senyor canet, endavant.

Sr. Canet:
Sí, probablement no m’hi he sabut expressar, jo dic que aquest pla B, que vostès tenen, o que vaig 
llegir que tenien d’asfaltar si no funciona aquest, o sigui aquest pla B. Aquest pla B es contempla per 
la resta de la plaça o només es contempla per aquest sector?

Sr. Camps:
Només es contempla per aquest sector, perquè és que està patint el transit de vehicles, el gir que es 
fa allà. El gir ve provocat també per vehicles de gran tonatge que saltant-se el que és la senyalització, 
doncs hem tingut algun cas, val? Quan he dit de mesures complementàries, és que estem treballant 
també i no són plans B, són plans complementaris, per evitar doncs que aquest vehicles de gran 
tonatge, siguin autocars, siguin tràilers doncs puguin accedir en aquest espai, que no cal dir que 
abans de què es fes qualsevol actuació en la plaça de la Corona, ja teníem prohibit l’accés, el que 
passa és que hi ha uns aparells que es diuen GPS que encara continuen marcant com a ruta de 
travessar Granollers, doncs el carrer d’Anselm Clavé, però bé ho hem de reforçar amb senyalització i 
amb mesures doncs alternatives que ens ajudin a apaivagar aquests efectes i que evitin, des del punt 
de vista de la prevenció, doncs el fet de què no accedeixin en aquest tram. Creiem que els vehicles de 
càrrega i descàrrega, i els turismes, si es fa l’actuació es circularà correctament i se’ns ha dit que no 
tindrem cap problema amb la urbanització de la plaça que com dic, i avui mateix m’hi he passejat de 
punta a punta i de costat de nord a sud i d’est a oest, doncs jo considero que en el centre de la plaça, 
en aquest moment ja està ben bé executada.

Alcalde president:
Senyor Canet, endavant...

Sr. Canet:
Sí, aquesta sí que és per vostè senyor alcalde. Tot i que parli de la plaça de la Corona, aquesta és una 
pregunta que li faig a vostè en concret. Nosaltres al mes de juny ja vàrem preveure problemes en 
aquesta plaça, al mes de novembre en aquesta mateixa sala els hi vam anunciar... deixi’m que li faci 
una pregunta concreta: a vostè, senyor alcalde li ha sorprès que hagin hagut d’emprendre aquesta 
actuació? Vostè no tenia cap mena de... digueu-m’ho així, informació al mes de juny passat de què 
això que està passant passaria. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Sembla que m’examini de sentiments, sensacions. Jo em limito als fets, i faig un seguiment acurat de 
les coses, com segurament deu saber, i parlo amb les persones que tenen les responsabilitats i a 
partir d’aquí prenem les decisions que toquen. Per tant, de sensacions, sentiments, perspicàcies, 
intuïcions, òbviament no en parlo perquè jo tinc una confiança absoluta amb les persones que 
dirigeixen aquesta operació. Una altra pregunta? ... perdó! No? Sí, endavant.

Sra. Tintó:
Gràcies, senyor alcalde. La veritat és que voldria fer una prèvia així, amb una miqueta d’humor. 
Tothom em sembla que ja sap de la meva afició al futbol i sobretot amb el Barça, i és clar, i quan vam 
veure l’ordre del dia, vam dir: bé, aquest Ple anirà ràpid, però tal i com va em sembla que no veurem 
gens de futbol, em sap greu, però, bé. Les obligacions són les obligacions. Primer l’obligació que la 
devoció, diuen.

Bé, senyor alcalde jo li voldria fer un prec i una pregunta. El prec... bé, no al revés, primer la pregunta i 
després el prec. La pregunta és: vostè encara continua sent el president de la Fundació de l’Hospital 



de Granollers, no?

Alcalde president:
No, no ho sap? 

Sra. Tintó:
Jo li pregunto. 

Alcalde president:
I jo ara li pregunto. Vostè ho sap?

Sra. Tintó:
No, no, jo he fet la pregunta. És vostè qui m’ha de respondre.

Alcalde president:
No ho sap?

Sra. Tintó:
Jo sí que ho sé. Però vull que vostè m’ho digui.

Alcalde president:
Doncs, fantàstic, com què ja ho sap... endavant.

Sra. Tintó:
Doncs com què la resposta és que sí, el prec que jo li voldria fer relacionat evidentment amb la 
pregunta és que tenint en compte de què vostè és el president de la Fundació, tenint en compte que 
una de les responsabilitats que tenim nosaltres quan... dic en general, quan assumint el càrrec, 
formem part d’un consistori, tant si estem a l’oposició com si estem a l’equip de govern, el que hauríem 
de fer és atendre unes necessitats que té el ciutadà, i en aquest cas la situació de l’Hospital jo crec 
que és prou greu com perquè passant d’aquesta famosa frase que ha vegades aquí se’ns diu, que sí 
això ja no és competència nostre o no està a les nostres mans. Crec que sí, que està a les nostres 
mans que davant d’una situació com la que es produeix, no d’ara si no de fa temps a la nostra ciutat 
respecte a la sanitat, doncs es facin les accions necessàries per... digues-li pressionar, o digues-li 
intervenir a Barcelona, a la conselleria i demanar que es solucioni aquest problema. I sé que em dirà 
doncs que això ja ho fan, però sincerament no crec que es faci amb la suficient força per resoldre 
d’una vegada aquest problema que tenim a Granollers. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, en primer lloc: dir-li que com a president de la Fundació, dong compte de les meves 
actuacions a la Fundació que és la meva feina... perdoni... estic parlant jo en aquests moments. El 
president de la Fundació de l’Hospital Asil que és... com alcalde en soc membre nat, dóna compte de 
la seva gestió com a president de la dita Fundació en els membres de la Fundació, estatutàriament és 
així i èticament també, aquesta és una qüestió que va aparellada i el lloc per debatre els temes de 
l’Hospital, òbviament és la Fundació Hospital Asil. Les persones que formen part hi tenen una 
responsabilitat que assumeixen d’una manera generosa i activa; per tant, permeti’m que li reiteri 
qüestions que ja hem parlat en aquesta sala, que són com són, és a dir, l’Ajuntament de Granollers té 
una feina específica en matèria de salut, que és la que competencialment li pertoca, a més a més, 
genera una acció al voltant del món de la salut signant públicament un pacte per la salut amb la 
consellera Marina Gelí a l’any 2005, 2006, ara no... 2006; en el que es deia una sèrie de coses, i 
assumim una sèrie de compromisos, i el compromís central era bàsicament un, refer aquest municipi 
de la desinversió que el govern de Convergència i Unió durant algunes dècades va tenir a la nostra 
ciutat en matèria sanitària, ho vam explicar a abastament, i en tot cas, aquesta és la feina de l’alcalde, 



el de pressionar, com diu vostè molt bé, i treballar conjuntament amb la consellera per tal d’avançar en 
vers d’una història que té uns moments prou curts, i té un moment d’un absolut subfinançament que 
correspon al període que va entre l’any 95 i 2003, en el que hi havia uns consellers determinats i en 
els que es va fer una feina molt mal feta al voltant de la salut a la nostra comarca. Això ho vam 
explicar aquí, vostès van forçar un Ple extraordinari per parlar-ne, en vam parlar prou, en tot cas, 
aquest és el fet, seguim treballant perquè el govern de la Generalitat inverteixi el que fa falta en 
aquesta ciutat i en aquesta comarca i òbviament hem tingut bastant més èxit que el que han tingut 
alguns governs de la Generalitat, concretament als anys 90 i principis del 2000. Alguna altra 
pregunta? Endavant.

Sra. Tintó:
Bé, no serà una pregunta, l’interpel�laré directament a vostè com a alcalde. Vostè està fent aquí unes 
afirmacions o uns..., no, uns comentaris sobre el fet de què el govern de la Generalitat mentre 
governava Convergència i Unió no va fer suficients inversions a la comarca en temes de sanitat, jo 
crec que la implantació de l’actual sistema sanitari dels CAPs que funcionen molt bé ... això no ha estat 
el Partit Socialista...

Alcalde president:
Perdó, perdó... perdoni... estem en un moment de precs i preguntes...

Sra. Tintó:
Jo li he dit que li feia una interpel�lació ...

Alcalde president:
En tot cas, faci-la i...

Sra. Tintó:
Vostè, ara quan els hi convé comenten de què això no és competència nostra i hi ha hagut altres 
regidories que no tenint competències en el seu àmbit, bé se les han assumit.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, li he explicat clarament que efectivament davant de les mancances evidents del món de 
la salut i de la sanitat en aquesta ciutat, i amb la inversió sanitària vam signar al 2006 un pacte amb la 
consellera de salut que estem tirant fil per randa, que estem retornant els diners d’inversió que calien 
en aquesta ciutat i en aquesta comarca i estem satisfets. Que falta camí? òbviament, només faltaria! 
Eh! i aquí estem, eh! treballant per aconseguir-ho. Més preguntes? No?

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