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Alcalde president:
Molt bona tarda, a tots i a totes. Donem inici a la sessió ordinària del Ple del mes maig, i ho fem 
abordant el primer punt de l’ordre del dia que és l’aprovació de l’acta de la sessió del dia 27 d’abril. 
Alguna observació a l’acta? no? doncs, la donem per aprovada.
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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
El punt dos i tres fan referència al control i a la fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la 
corporació. Endavant, senyora secretària.
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Alcalde president:
No hi ha observacions sobre aquest punt. Passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de programació, 
Relacions Ciutadanes i Serveis d’Alcaldia. En el punt número quatre, en concret, un dictamen relatiu a 
l’aprovació inicial de l’ordenança d’espais d’ús públic i civisme de la ciutat .
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S'ha dut a terme la revisió de l'antiga Ordenança de la Via Pública amb la participació dels tècnics 
dels serveis d'Espais Verds, d'Urbanisme, de Salut Pública, de Participació, de Medi Ambient, de la 
Policia Local, de Cultura i de Serveis Socials. 

Amb els treballs de revisió d'aquesta ordenança també s'ha inclòs la totalitat dels articles de l'antiga 
Ordenança de civisme i convivència i una bona part dels articles de l'Ordenança de tinença d'animals. 
Així mateix els serveis d'Espais Verds, Urbanisme i Medi Ambient han aportat un seguit d'articles que 
ja estaven treballant referents a aspectes relacionats directament amb els seus respectius serveis, 
tots ells amb referències a l'us dels espais públics. 

Amb totes aquestes aportacions hem aconseguit una ordenança molt completa que intenta reunir en 
un únic text tots els aspectes relacionats amb l'us dels espais públics per part dels ciutadans, la 
imatge de la ciutat i dels espais privats d'us públic, i també els principals aspectes de civisme, 
convivència i conducta dels ciutadans. D'aquesta manera, tots els agents municipals la tasca dels 
quals estigui relacionada amb els espais públics, inspectors, tècnics, agents de policia, agents de 
civisme o de qualsevol altra mena, disposaran d'un únic text municipal que reguli i contingui tots els 
aspectes relacionats amb els espais d'us públic del terme municipal. 

L'estructura d'aquesta “Ordenança dels espais d'us públic i civisme” està dividida en 11 títols i disposa 
també d'11 annexos amb el detall més específic de les diverses normes d'us dels espais públic per 
part dels ciutadans i de les condicions de les diferents llicències d 'us privatiu de la via pública. 

Atès l'informe favorable del Responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats, Sr. Josep Costa Sitjà.



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr. Articles 60 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en relació a l'art. 178 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, reguladors del 
procediment d'aprovació de les ordenances.

    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 l'Ordenança municipal reguladora d'espais d'ús públic i Civisme de 
Granollers, el text íntegre de la qual s'annexa a aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre el precedent 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, al Diari 
Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària , al web municipal i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al�legacions, suggeriments i reclamacions, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovada definitivament l'ordenança municipal esmentada.  

Alcalde president:
Bé, moltes gràcies. Farà la presentació el senyor Albert Camps, endavant.

Sr. Camps:
Bé, bona tarda a tothom. Presentem avui a Ple l’aprovació inicial de l’ordenança dels Espais d’Ús 
Públic i Civisme de Granollers. Perquè vam decidir iniciar aquest procés? Doncs perquè, diferents 
serveis municipals expressaven la voluntat de començar a treballar en la revisió de les ordenances 
existents, bé per modificació d’alguns articles, bé per necessitat d’incloure nous aspectes. Per altra 
part, altres serveis havien anat desenvolupant normatives que calia desenvolupar en una ordenança 
com era cas de medi ambient, espais verds, urbanisme o cultura, per posar-ne alguns exemples. Tots 
aquests factors confluïen en l’oportunitat d’iniciar l’elaboració d’una nova ordenança que sota el títol: 
Ordenança dels Espais d’Ús Públic i Civisme, compilés el que estava disgregat fins ara en una sèrie 
d’ordenances.

I tot això, preteníem assolir set objectius. En primer lloc, recollir en una sola ordenança la majoria de 
les incidències i activitats que es produeixen a l’espai públic, facilitar l’actuació de tots els agents 
municipals relacionada amb l’ús dels espais públics, facilitar també a la ciutadania el coneixement de 
les normes que regeixen l’ús de l’espai públic i les normes de civisme i convivència. Crear un 
instrument, l’ordenança, que ens permeti avançar cap a un model de ciutat que volem més cívica i 
respectuosa amb l’espai públic. Millorar la coordinació entre els serveis municipals implicats en el 
camp del civisme, la convivència i la gestió de l’espai públic. Incorporar a la nova ordenança aquells 
aspectes novedosos que es considera necessari regular. I finalment, elaborar un Pla d’Actuació 
Municipal pel Civisme i la Convivència .

Quin ha estat el procés que ha portat a l’elaboració de l’Ordenança? doncs els treballs es van iniciar al 
mes de setembre de 2009, amb la creació d’un grup de treball de tècnics municipals de diferents 
serveis, hi havia representats del serveis de Cultura, Espais Verds, Informàtica, Participació, Salut 
Pública, Serveis Jurídics, Urbanisme i Via Pública. Els temes més específics i tècnics, cal dir que, es 
mantenen a les ordenances sectorials, atès que són d’aplicació dels tècnics dels propis serveis 
municipals, és a dir, preteníem que aquesta ordenança recollís la majoria d’incidències que es 
produeixen a la via pública, però deixàvem aquells aspectes més tècnics en els serveis i a les 
ordenances corresponents.

L’elaboració de l’ordenança ha estat coordinada per Pepus Costa del Servei de Via Pública, Paco 
Cruz de Participació i Georgina de Andrés dels Serveis Jurídics. Voldria, a ells i a la resta de tècnics 
municipals, agrair-los la feina feta, no ha estat fàcil, durant aquests mesos d’elaboració i debat de 



l’ordenança. Ha estat una feina complexa, ajuntar diferents ordenances en una de sola. En el mes de 
febrer de 2010 va finalitzar la redacció del document base de l’ordenança. El nexe d’unió que uneix 
tots els capítols de l’ordenança és el civisme i la convivència. Posteriorment el text va ser estudiat i 
revisat al sí del grup que s’havia creat, un grup de treball municipal de Civisme i Convivència, que 
actualment porta unes sis reunions ja realitzades, durant els mesos de febrer i març. En aquest grup 
de treball municipal de civisme i convivència ciutadana hi participen un total d’onze serveis .
 
El grup de treball municipal ha anat elaborant paral�lelament un pla d’actuació municipal pel Civisme i 
la Convivència. On es recullen més de seixanta accions que estan recollides en aquest document , que 
són d’alguna manera la continuació de les indicacions que es marquen a l’ordenança. Aquest pla 
d’actuació municipal pel Civisme i la Convivència, com deia conté en aquest moment més de seixanta 
accions que actualment s’estan duent a terme, o que es preveu implantar properament. I estan 
agrupades totes aquestes actuacions en cinc àmbits: l’àmbit normatiu, d’espais públics, d’animals 
domèstics i fauna, de treball comunitari i de ciutat educadora. La voluntat és que aquest document de 
pla d’actuació, el podem aprovar per Junta de Govern, doncs en les properes setmanes i presentar-lo 
a debat en les comissions informatives. 

Quins són els objectius dels propers mesos? doncs, a part d’executar el pla d’actuació contemplat en 
aquest pla d’actuació que hem elaborar, dissenyar el pla de comunicació de l’ordenança; i sobretot 
també, en un tercer aspecte implicar a la ciutadania en el compromís d’avançar cap a una societat 
més cívica, i per això volem implicar en el coneixement de l’ordenança i a la seva posada en pràctica 
a entitats, col�lectius i a la ciutadania en general .

També voldria fer una referència, aquí al segon Pla Estratègic que ja compte entre els seus valors 
estratègics els de la convivència i el del civisme. El text de l’ordenança es va lliurar als grups 
municipals a la comissió informativa de l’Àrea de Programació, Relacions Ciutadanes i Serveis 
d’Alcaldia que és va celebrar el 25 de març. A final d’abril es van iniciar les reunions amb els grups 
municipals per analitzar el contingut i incorporar propostes i aclarir dubtes. Comentar que s’han 
celebrat quatre reunions, la darrera de les quals, el passat dimarts dia 18 de maig. Han estat 
recollides, en l‘ordenança, en el text inicial, una quinzena aportacions i aquí s’escau d’agrair l’interès i 
el treball i el to positiu de tots els grups municipals durant el procés, i ho vull personalitzar en els 
companys regidors: Isabel Alcalde, Fermín Gutiérrez i Germán Cequier, gràcies pel vostre treball.

Les seves aportacions han estat molt útils per millorar el text inicial. Com el desig que expressava un 
tècnic a la darrera reunió i que faig meu “convindria que un tema com el que afronta aquesta 
ordenança i amb tot el treball que hi ha al darrera nasqués amb el suport de tots els grups municipals 
del consistori: això la faria forta”. Aquest és un desig que expresso i que també manifesto la voluntat 
de continuar treballant plegats, i també vull esmentar el meu agraïment als regidors del meu grup, 
sobretot a Maria del Mar Sánchez i, especialment, a Juanma Segovia, que també per les seves 
responsabilitats tenen molt a veure en temes que tracta l’ordenança.

L’ordenança derroga les ordenances de Via Pública i de Civisme i Convivència actuals. També bona 
part de l’ordenança de Tinença d’Animals, i inclou nous articles aportats pels serveis de Medi Ambient 
i Espais Verds i Urbanisme al voltant de l’ús dels espais públics. I reuneix en un únic text tots els 
aspectes relacionats amb l’ús dels espais públics per part de la ciutadania, la imatge de la ciutat i dels 
espais privats d’ús públic, i els principals aspectes de civisme, convivència i conducta de la 
ciutadania.

Els agents municipals: inspectors, tècnics, agents de policia, agents cívics, relacionats amb l’ús dels 
espais públics disposaran des d’ara, d’un únic text regulador, ja que s’hi recullen la immensa majoria 
d’activitats que passen a l’espai públic. L’ordenança s’estructura en onze títols i onze annexos, i vull 
esmentar especialment aquests onze annexos que són un detall més específic de les diverses normes 
d’ús dels espais públics i de les condicions de les diferents llicències d’ús privatiu a la via pública .

I per anar ràpid, voldria fer un breu resum de què és el més significatiu del contingut de l’ordenança: 
pel que fa al títol d’objecte i àmbit d’aplicació, que és el títol primer tracta de les condicions d’ocupació, 
neteja, recollida de residus i manteniment de les vies i els espais destinats a l’ús públic. De les 
condicions de manteniment i ornamentació de les façanes, solars i edificacions que confrontin amb 
espais d’ús públic. De les condicions d’ús comú general i d’ús comú especial d’aquests espais i les 
obligacions dels ciutadans i usuaris. Com a novetat, es regulen espais privats d’ús públic com ara 
porxos o jardins interiors entre edificis. Parla d’establir un clima de civisme i respecte mutu que 



fomenti la tolerància entre la ciutadania i preveure mecanismes per corregir i , si s’escau, sancionar les 
actituds incíviques, negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida municipal .

El títol segon, tracta de la retolació i numeració de la via pública, aquí s’aclareixen alguns temes que 
l’Institut Nacional d’Estadística no deixa prou clars i que l’ordenança aclareix . Un tema molt tècnic.

El títol tercer, que tracta d’elements estructurals dels espais públics. De la neteja, imatge i 
conservació, que és el títol quart. El títol cinquè, que fa referència a la recollida de residus sòlids 
urbans. I el títol sisè, utilització de la via pública i altres espais d’ús públic, són transposició de 
l’ordenança que teníem de via pública i en tot cas el que s’ha fet en l’articulat ha estat precisar alguns 
dels seus continguts.

En canvi el títol setè, el que parla dels usos als espais verds és totalment nou, i es marquen les pautes 
d’ús dins els espais verds, es regula la protecció d’elements vegetals i animals, els espais de lleure 
per a gossos, la protecció de zones verdes, la circulació de vehicles en els espais verds o les 
obligacions dels propietaris forestals i el que s’hi prohibeix de fer. El títol vuitè parla dels animals als 
espais públics, aquí també hi ha alguna nova aportació, com de prohibir de donar menjar als animals 
urbans des de balcons, terrasses, patis interiors o similars, per temes de salubritat. El títol novè, parla 
del comportament i conducta dels ciutadans, aquí és on es recullen més els temes vinculats al tema 
del civisme i la convivència . 

I finalment el títol desè, que és un títol nou, parla de la utilització de l’espai públic per oferir, demandar 
i mantenir serveis de naturalesa sexual que senzillament es prohibeix la prostitució a l’espai públic. El 
títol onzè és un títol que ha d’acompanyar a tota ordenança, és el títol d’infraccions, sancions i 
procediment sancionador, ve determinat per la normativa de rang superior i esmenta, com a novetat, 
la possibilitat d’acollir -se a la prestació i treballs en benefici de la comunitat .

Obrim ara, a informació pública l’ordenança per recollir les aportacions de la ciutadania. El civisme és 
un tema que preocupa a la nostra ciutat, com ho mostra la darrera enquesta de satisfacció 
encarregada per l'Ajuntament, i portada a terme aquest mes de març entre quatre-centes persones de 
Granollers. En ella, de manera majoritària, en un setanta-vuit coma tres per cent, es manifesten 
partidaris de la necessitat d’actuar més per assolir un comportament més cívic de les persones a 
l’espai públic. L’ordenança i el pla d’actuació esdevindran uns bons instruments per avançar cap a una 
societat que volem més cívica, i en convivència. I com he dit, és una feina que des de l’equip de 
govern volem afrontar comptant amb la implicació de la ciutadania, i com també m’hi he referit abans, 
voldria continuar tenint el seu suport en aquesta feina. Moltes gràcies

Alcalde president:
Bé, feta la presentació, s’ha demanat un torn de paraules. Endavant senyora Alcalde per Esquerra 
Republicana, endavant.

Sra. Alcalde:
Bona nit a tothom. Gràcies, alcalde. Ara sí que em sap greu perquè fins i tot, l’Albert, el regidor ha 
esmentat doncs, de què nosaltres hi havíem participat activament, i és veritat i evidentment ho 
continuarem fent. Per això em sap greu, perquè nosaltres en aquest torn ens abstindrem i bé, diu que 
l’infern és ple de desagraïts i no voldria que això s’interpretés com un desagraïment, en el que s’ha 
esmentat ara mateix. Nosaltres... us ho explicarem, eh! el perquè ens abstenim, evidentment que hem 
participat en les tasques, hem aportat tot el que a nosaltres ens hi ha semblava. No s’han acceptat 
totes, bé, això ja és d’entendre. Però nosaltres, tot i que ens a sembla bé la idea de refondre en una 
única ordenança tots aquells aspectes que afecten a la vida i a l’ús de l’espai, que és de tots. I a més, 
trobem que és coherent que aquesta regulació, es relacioni directament amb la convivència cívica , per 
tant, aquesta la trobem adequada, sobretot perquè qualsevol normativa s’ha anar adaptant als canvis 
socials i jo entenc que aquesta era una de les voluntats, i perquè qui regula aquest ús, doncs ha de 
tendir a fer que aquesta tasca sigui transversal, que és de fet com s’ha fet, eh! s’ha de tenir en compte 
que una mateixa qüestió, com és, doncs en aquest cas l’ús de l’espai públic, afecta a diferents àmbits: 
el comercial, el mediambiental, i evidentment també el de la convivència. 

També volem deixar constància que els diferents grups municipals, doncs, és clar hem fet les nostres 
aportacions, i nosaltres volem manifestar fins i tot que estem globalment d’acord en bona part de 



l’articulat que aquesta ordenança planteja, però que hi trobem a faltar alguns elements que des del 
nostre punt de vista, doncs són el que ens a semblaria que farien que esdevingués de veritable marc 
que propiciés aquesta convivència. I us hi aniré explicant, eh! No hi ha cap apartat que ens expliqui 
perquè fem aquestes ordenances, malgrat que ara el regidor ens els ha dit, eh! ens ha dit set punts, 
set objectius, d’entre els quals jo ho recordo que em sembla que només un parell feia referència a la 
ciutadania, els altres feien referència molt al tema més tècnic, al tema més de l’Ajuntament.

A nosaltres ens a sembla, doncs que, de fet el que es vol amb aquesta ordenança és que la gent 
millori la seva convivència, el nostre entorn sigui més net, sigui més saludable, més estètic fins i tot, 
eh! és una ordenança que vol regular l’ús de l’espai públic, però en canvi no hi ha cap article que 
esmenti els drets que tenim els ciutadans en aquest espai, si que esmenta les obligacions i els deures 
que tenim, però els drets, nosaltres no hem sabut veure. I tot i que ens parla d’obligacions, 
d’obligacions de conèixer aquesta ordenança, no hi ha cap referència als mecanismes que posarà en 
marxa l’Ajuntament per a donar-la a conèixer. Perdoneu, eh!...

Pensem que és una normativa immensa, que és impossible d’acomplir, només per sentit comú i per 
bones maneres, hi ha coses que se’t escapen en certa manera i sí, que ara mateix el regidor 
esmentava que es posaria en funcionament tot un seguit de qüestions per donar-la a conèixer, però, 
bé, nosaltres de moment no som coneixedors, i sí en canvi hi ha molt ben tipificades les sancions que 
aplicarem als ciutadans quan no facin bé allò que diu la norma. És a dir, anem directe al que està 
prohibit i el com ho sancionarem si algú és passa de ratlla, però en canvi, no positivitzem la situació, o 
és a dir, no diem com hauríem de fer-ho. Almenys nosaltres no ho hem sabut trobar, eh! 

Bé i per anar acabant, deixeu-me fer esment a un paràgraf del text que el mateix dictamen, bé al 
principi del dictamen diu... l’encapçala de fet, perquè, segons el nostre punt de vista, ens dóna la 
mesura de la intenció que l’equip de govern té quan fa aquesta refosa de normes. Malgrat que jo 
entenc que hi pugui haver també un objectiu de millora de convivència, no en tinc cap dubte, eh! però 
el que consta en l’argumentari, diu: Amb totes aquestes aportacions hem aconseguit una ordenança 
molt complerta que intenta reunir en un únic text tots els aspectes relacionats amb l’ús dels espais 
públics... D’aquesta manera, tots els agents municipals, la tasca dels quals hi està relacionada: 
inspectors, tècnics, agents de policia, agents de civisme o de qualsevol altre mena, disposaran d’un 
únic text que reguli tots els aspectes. Bé, jo no sé si es pot fer una altra lectura, llegint això, eh! però 
és evident que en té una de molt clara: l’objectiu, sembla ser que és fer fàcil la feina als tècnics. 
Almenys, això és el que sembla sí et poses a llegir , no pas pel que ara hem escoltat de l’Albert, eh!

La millora de la convivència, la millora de l’ús de l’espai públic, la preservació de l’estètica d’aquests 
espais, la salut mediambiental i altres aspectes. Almenys en el document queden en un segon terme. 
Entenem també que aquesta és una ordenança que segurament li falta les aportacions d’una part 
important dels usuaris d’aquest espai públic, ara ens ho hem fet entre nosaltres, han parlat els tècnics, 
s’ha creat una comissió tècnica. Jo crec que després, quan es faci l’acta d’això jo crec que el regidor 
la paraula que ha utilitzat més vegades precisament ha estat la paraula: tècnics. Des del meu punt de 
vista, potser no he escoltat prou bé.

Entenem, doncs que potser hagués estat bé que abans de què el document hagués vingut al Ple, ja hi 
haguessin hagut les aportacions de les entitats de comerciants, de les entitats culturals, de les entitats 
que fan ús de l’espai públic. Cosa, que sembla ser que hi ha intenció de fer-ho, eh! jo no ho sabia, era 
desconeixedora que es volgués fer una ronda de consultes. Bé, ens a semblaria, doncs que això 
hagués hagut de passar abans, per això nosaltres, bàsicament per aquest motiu que ja us hem estat 
explicant, doncs ens abstindrem en aquesta votació, esperarem que l’ordenança torni a venir al Ple, 
perquè tornarà a venir, amb les aportacions que els ciutadans hi puguin fer, i a llavors segurament en 
funció de les acceptacions o no d’aquestes intencions, nosaltres la votarem a favor. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Sí? Senyor Gutiérrez, endavant.

Sr. Gutiérrez:
Gràcies, senyor alcalde. Com ha dit el senyor Albert Camps, moltes són les hores que hem dedicat 
tots plegats, doncs en aquesta ordenança. En alguns casos, amb dificultat per la interpretació que 
cadascú de nosaltres feia de la mateixa. Però gairebé tots s’han anat aclarint, suprimint o modificant; 



però el nostre grup municipal ha trobat articles que no pot compartir, com per exemple, els que passo 
a llegir. 

L'article 24.2, neteja de l’exterior dels immobles, on diu: els propietaris són responsables d’instal�lar 
les proteccions necessàries en qualsevol element exterior de l’edifici per tal d’evitar que s’hi posin els 
coloms o niïn a l’interior de l’edifici. Nosaltres demanàvem afegir: Tot i que l’Ajuntament farà el 
possible per eliminar els coloms. Entenem que per una millora substancial de la ciutat és necessària 
la col�laboració entre el ciutadà i el propi Ajuntament .

L’article 26.2, imatge exterior de la façana dels immobles. On diu: Les façanes i altres elements 
arquitectònics de suport, paraments, ornaments, emmarcaments, cornises, balcons terrasses, 
baranes, i similars, es mantindran nets i constructivament sans, sense pintades, grafits, cartells, 
adhesius i elements similars, ni tampoc elements obsolets. El nostre grup municipal també va 
demanar per afegir: amb col�laboració amb l’Ajuntament.

Article 29.2, grafits. Diu que l’obligació de netejar les pintades recau en el titular del be afectat. 
Nosaltres creiem que l’obligació de netejar les pintades recau en el que les ha fet, si no se sap 
l’infractor, serà dels serveis municipals que ho facin.

Article 33.1, actuacions en cas de nevada. Diu que s’obligarà als propietaris a col�laborar en la neteja 
de la neu, i nosaltres creiem que hauria de dir: se’ls demanarà que col�laborin, no obligar.

Article 65.1, zones de càrrega i descàrrega. No veiem bé el procés com es concedeixen les llicències. 
Pensem que s’ha de fer una revisió d’aquestes zones per veure les necessitats actuals. Hem d’evitar 
posar aquestes zones al costat del pas de vianants; com per exemple, ja es va dir en el seu moment, 
la zona entre el carrer d’Alfons IV i la plaça de la Corona. Una vegada fet l’estudi, s’hauria de 
consensuar amb els comerços, doncs creiem que hi ha moltes zones de càrrega i descàrrega, i en 
casos mal ubicades. També seria necessària una revisió d’horaris, depenent del lloc on s’ubiquessin 
les zones de càrrega i descàrrega.

Article 69, tipus de quioscos. Aquí no es fa distinció, és a dir, s’engloben els de gelats, de 
publicacions, de plantes, de cupons de l’ONCE, de material pirotècnic o de qualsevol altre tipus que 
l’Ajuntament acordi. Creiem que hi ha una gran diferència entre ells. I per continuar amb els quioscos, 
passarem a l’article 71, horari dels quioscos. Tampoc aquí s’ha tingut en compte diferenciació 
d’horaris. Res té a veure un quiosc de gelats amb el de publicacions, o el de plantes amb el venda de 
cupons de l’ONCE. Per tots, l’horari queda establert de vuit a vint-i-dues hores. Creiem que tant el 
quiosc de publicacions com el de l’ONCE no poden començar a les vuit del matí, i haurien de tenir la 
possibilitat de començar abans. No hem d’oblidar que les publicacions es comencen a vendre a 
primera hora del matí, i en aquest cas també es troben els venedors de l’ONCE, que en molts casos la 
seva activitat comença molt abans de les vuit. Els horaris s’haurien de consensuar entre tots els 
implicats. Més que una ordenança, això hauria d'haver estat un conveni.

Article 97.2. limitacions. Diu: les persones que injuriïn o calumniïn , de fet o de paraula als funcionaris o 
treballadors municipals en l’exercici del seu càrrec seran sancionats. Entenem que són ciutadans, i 
per tant, no s’hauria de fer distincions entre personal de l’empresa pública i la privada. I per això 
demanem l’eliminació del paràgraf.

Article 99, armes. S’haurien de suprimir els tres apartats de què consta aquest article, quedant resumit 
a un sol apartat que podria dir: No està permesa la circulació amb imitacions d’armes que per les 
seves característiques pugin induir a confusions. Entenem que els tres apartats mencionats, ja estan 
regulats per llei.

I ja per anar acabant, l’article 105.1, mendicitat. Eliminar tot aquest punt i deixar únicament: es 
prohibeix l’exercici de la mendicitat, i així eliminar les paraules com, xacres, malformacions del cos, 
etcètera. Doncs entenem que la prohibició engloba totes les persones. Com podeu veure són molts els 
articles que estem en desacord i per tant, no podem donar el suport a aquesta ordenança. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, no hi ha intervenció. No sé si el grup Socialista vol 
intervenir, o directament el ponent.. directament el ponent. Endavant.



Sr. Camps:
Bé, intentaré contestar. Sap greu, però s’han d’acceptar a vegades coses que no esperés, però vaja. 
Però en tot cas, hi hagut la voluntat clara en temps, forma de voler tenir una ordenança, com 
expressava, que ens hi sembla que és un tema molt important, d’aquests temes que val la pena fer un 
esforç per a treballar plegats, per part d’aquest regidor els asseguro que ha estat. Jo penso que 
escoltant les intervencions d’Esquerra Republicana, penso que són temes, molts d’ells que es podien 
haver plantejat en el sí de la Comissió Informativa al llarg d’aquestes reunions, les podíem haver 
aclarit. Eren molt clares, però ja que es planteja aquí, aquí es on correspondrà, comentar, no?

Jo penso que és una ordenança que, jo penso que les paraules que més surten o que jo també he 
esmentat a l’explicar-ho és civisme i convivència, no pas l’apartat tècnic, però una ordenança regula 
també un apartat tècnic molt important, és el seu objecte. Parla, parla lògicament d’obligacions, és que 
les ordenances són així, incloure drets, jo penso que el que fa es regular uns temes que es plantegen, 
és una regulació i per tant, està d’alguna manera l’articulat, ja ho diu la paraula: doncs establint criteris 
en els diferents aspectes,que en són molts i complexos que tracta aquesta ordenança.

Sobre el tema de mecanismes per donar-la a conèixer, és que això no pot formar part de l’ordenança, 
no és cap articulat, això, nosaltres ho tenim clar i ho he expressat i ho he comentat, que aquesta és la 
primera acció que s’ha de fer. He dit que hi havia dues coses a fer, no? una era, donar-la a conèixer a 
la ciutadania i implicar-la a ella perquè sigui possible aquesta ordenança, i perquè, doncs es pugui 
aplicar amb força, doncs ha de ser amb la complicitat de les entitats i col�lectius, i de la ciutadania en 
general. Una ordenança que es quedi en un paper, com aquest tema que estem tractant, de ben poc 
serviria, no? el tema dels tècnics ja l’he comentat, i jo penso que aquí, en tot cas, està molt clar que 
aquesta és una ordenança que el que ha volgut regular és l’ús de l’espai públic, l’espai públic és de 
tots els ciutadans que hi intervenen, és dels ciutadans! I és un espai on es desenvolupa el civisme i la 
convivència i per tant, el motor i ho he explicat en la intervenció, tot allò que cus cadascun dels 
articles, i els temes de civisme i de convivència , no altres, eh!

Del Partit Popular, veig que hi ha coses que ja les hem discutit, ell ha estat en aquest cas, molt 
específic, jo no sé si és el moment ara d’anar rebatent un per un, però, he intentat agrupar, hi ha temes 
que són de propietat particular i que són... que corresponent als particulars a resoldre els temes que hi 
puguin estar afectats, però li vull comentar també, perquè vostè en el tema del grafits només ha llegit 
una part, i havia una altra part que també diu que l’Ajuntament en determinats casos doncs actuarà en 
la neteja, per exemple, de grafits, en determinats casos. 

No m’hi estendre més, perquè ho vam estar discutint i no em sembla que aquí sigui el lloc on ara, hagi 
de baixar amb els temes particulars que ja hi havíem fet, no? també ha plantejat el tema dels horaris, 
nosaltres som partidaris de deixar molt clar, precisament perquè s’entengui molt bé l’ordenança, el 
que és l’horari diürn, separar-lo de l’horari nocturn, això també ho vam estar debatent molt 
tècnicament, i vam valorar pros i contres, i el motiu, ja ho vam estar explicant, doncs de l’horari 
d’obertura és aquest. I sobre el tema que s’ha comentat finalment, dels temes de la mendicitat, bé, el 
que està molt clar és que coincidim en què eliminem la mendicitat , i em sembla que de vegades el que 
fa l’ordenança és... i ha de fer-ho és explicar-se en els diferents supòsits, no? perquè quedin aclarits, 
però em sembla que aquest sí que és un tema que no crec que estigui jo en els desavinences, si no en 
les coincidències, eh! vull dir que... bé! En tot cas, m’hagués agradat i torno a repetir, doncs que 
aquests temes que s’han anat plantejant, per part dels dos grups municipals, em sembla que 
perfectament els podíem haver parlat en el sí de la Comissió Informativa i de les reunions que hem 
tingut al llarg de tots aquest dies.

Alcalde president:
Molt bé. No sé si es demana segona ronda, sí? Endavant.

Sr. Gutiérrez:
No, només volia dir-li que tot això ho hem parlat entre nosaltres i no ha sigut acceptat i per lo tant , hem 
de dir que se’ns ha acceptat, vull dir, així de clar. El tema dels grafits, em sembla que va ser l’any 
passat, no recordo bé si va ser l’any passat, en el pressupost de l’any passat. Es va aprovar que es 
posaria una quantitat determinada de diners, doncs per aquestes coses. Jo quan parlo de grafits no 



parlo de sí és privada o ... jo parlo... si és una cosa que la fan al carrer, que nosaltres no tenim res a 
veure, jo crec que el que s’ha de buscar en un principi, com he dir, es buscar el que ha fet el mal, en 
segon lloc si no es troba, doncs seria el responsable l’Ajuntament, en aquest cas; responsable, vull 
dir, de netejar.

Alcalde president:
En tot cas, vostè té la potestat de tancar el debat, si vol fer-ho. Endavant.

Sr. Camps:
Bé. Li contesto... jo li llegeixo, doncs aquí, perquè em sembla que igual intentem despistar, eh! 
L’article vint-i-nou punt dos diu: l’obligació de netejar les pintades recau en el titular del bé afectat. 
Això és el que vostè llegeix, però hi ha tres línies més: l’Ajuntament, amb el consentiment previ i a 
càrrec de les persones titulars dels bens afectats, podran netejar o reparar les danys efectuats per les 
pintades o grafits de manera subsidiària, de vivendes situades en el casc antic, o en zones de molta 
afluència de vianants i excepcionalment a la resta de la ciutat. A llavors també parla de què podrà 
actuar d’ofici, quan el missatge de la pintada tingui connotacions que atemptin contra els drets 
fonamentals, i els drets reconeguts en l’ordenament jurídic vigent, etcètera. O sigui, són diferents 
apartats que parlen d’alguna manera i efectivament, en la pràctica es parla de què l’Ajuntament, doncs 
en moltes ocasions, doncs ha col�laborat en esborrar pintades, però el que ha de quedar clar em 
sembla a mi, i això ho hem estat parlant i ara és que no em vull estendre, és que els bens privats 
pertanyen a l’àmbit privat, i l’àmbit públic, doncs no hi ha d’intervenir.

Alcalde president:
Sí, en tot cas, abans de la votació, només dir-li al Fermí Gutiérrez que l’Ajuntament té destinats 
seixanta-cinc mil euros a esborrar pintades, perquè també hi tingui constància del que costa aquesta 
feina, que s’intenta fer subsidiàriament quan es pot i quan s’autoritza també, quan ho autoritzen els 
privats, estem parlant de parets privades, eh! en tot cas, no és la meva intenció entrar en el debat. Jo 
crec que ha quedat molt bé plantejat el tema, s’aprovarà inicialment. Es sotmet òbviament a 
informació dels ciutadans i ciutadanes, amb la vocació de sumar, que ha expressat clarament el 
regidor Albert Camps. Amb una sèrie d’avantatges, tenim un document únic, un document que ens 
permet unificar criteris, tant pels ciutadans com per als gestors municipals, alhora també, introdueix 
aspectes que tenen una paraula clau que és la paraula respecte, el que busca aquesta ordenança és 
contribuir a conviure amb respecte, limitant o deixant molt clar que el dret a l’espai públic és universal 
però que té unes limitacions.

I en tot cas, també el que fa a banda de generar aquesta visió i aquesta vocació de respecte com a 
manera essencial de la convivència, també introdueix criteris de rigor, és a dir, per tant òbviament el 
que explica és que en els casos en què aquest respecte no es mantingui, lògicament l’administració té 
l’obligació d’intervenir, però en el transcurs de tota l’ordenança, hi ha aquesta vocació i aquesta visió 
de ciutat educadora, no en tinguin cap dubte. Aquesta visió d’avançar col�lectivament i establir 
mecanismes de diàleg per avançar. I introdueix un factor que em sembla important que és el criteri de 
gestió, no és un brindis al sol, no és una ordenança que simplement es publica, si no que... tal i com 
ha explicat el regidor l’acompanyarà un programa d’actuació que s’anirà també consensuant amb el 
grups municipals, esperem que amb més èxit que en aquesta ocasió.. amb la vocació de què no sigui, 
insisteixo, només un document que formi part del cos jurídic de l’Ajuntament, si no que sigui un 
instrument per gestionar espai públic, per tant, un instrument útil, també a la gent que té les 
responsabilitats tècniques i polítiques de gestionar l’espai públic , amb el convenciment de què la ciutat 
és l’espai de la civilitat i de la convivència .

En tot cas, és el moment de les votacions. Vots favorables a la proposta? Vint. Vots contraris? Cap. 
Abstencions? Quatre. Per tant, quedaria aprovada inicialment sotmesa a informació pública .

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 20202020 PSCPSCPSCPSC::::14141414 CIUCIUCIUCIU::::    6666
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: capcapcapcap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 4444 PPPPPPPP::::    2222 ERCERCERCERC::::    2222

Alcalde president:



Molt bé. Passarem a la Comissió Informativa de Secretaria, de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció 
Econòmica. Punt número cinc, en concret en el que es tracta sobre l’aval d’una operació de crèdit a 
llarg termini de Granollers Promocions, d’un import de dos coma cinc milions d’euros destinat a 
finançar la construcció de l’aparcament públic de la nova plaça de Can Comes. Senyora secretària, 
endavant.
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El Ple de la corporació, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 26 de setembre de 2006, va aprovar 
l'acord que es transcriu literalment:

"...Primer: Aprovar el canvi de gestió per a la implantació en règim de concessió del servei públic local 
d’aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l’espai públic de la nova plaça de Can Comas, 
Pla Especial, Sector 14 b , de Granollers, per a desenvolupar-la mitjançant gestió directa a través de 
la Societat Mercantil Granollers Promocions, SA, atès que el seu objecte social així ho estableix .

Segon: Encarregar a la societat Granollers Promocions, SA, la gestió directa de l’activitat per a la 
implantació del servei públic local d’aparcament subterrani per a vehicles en el subsòl de l’espai públic 
de la nova plaça de Can Comas, Pla Especial, Sector 14 b, de Granollers..."

Per finançar la construcció de l'esmentat aparcament, Granollers Promocions SA va contractar 
operació de crèdit a llarg termini, d'import 5.500.000 €, formalitzada el 24/12/2008, amb l'entitat 
bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i avalada per l 'Ajuntament de Granollers.

En data 17 de maig de 2010 i número de registre d'entrada 10.698, Granollers Promocions SA 
presenta instància on comunica que el finançament previst l'any 2007 per a la construcció i adequació 
d'aparcament públic a Can Comas resulta insuficient a causa de l'endarreriment en la transformació 
d'actius de la societat (vendes de locals comercials i aparcaments i trasters sobrants a les promocions 
d'habitatges de protecció pública), fruit de l'actual context econòmic i la impossibilitat que això genera 
de cobrir el finançament previst amb recursos propis.

Atès l'exposat anteriorment, la societat mercantil Granollers Promocions SA inicia la contractació 
d'una nova operació de crèdit, per import de 2.500.000 €.  S'ha demanat oferta a l'entitat bancària 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, amb la qual es va concertar el préstec de 5.500.000 
formalitzat el 24/12/2008 per tal de què presenti l'oferta de finançament més adequada a les 
necessitats de la societat:

Import del préstec: 2.500.000 euros
Entitat de crèdit: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Interès inicial: 3,75 %
Tipus d'interès properes revisions: euribor a 12 mesos + 1,75 %
Freqüència revisions: mensual
Comissió d'obertura: 0,15 %
Termini: 141 mensualitats
Garantia: Aval Ajuntament de Granollers

Atès que es requereix per part de l’entitat bancària, i a efectes de formalitzar l'acord de finançament, 
l'aval de les quantitats corresponents per part d'aquesta corporació en concepte de soci únic de 
Granollers Promocions, SA.

L'article 52 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
reguladora d'Hisendes Locals, estableix "...Els presidents de les corporacions locals podran concertar 
les operacions de crèdit a llarg termini previstes a pressupost, quan el seu import acumulat, dins de 



cada exercici econòmic, no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris previstos a pressupost...Un 
cop superat aquests límits, l'aprovació correspon al Ple".

Atès que es tracta d'una operació financera no prevista a Pressupost, l'òrgan competent per a la seva 
aprovació és el Ple de l'Ajuntament.

Atès que la liquidació del pressupost del 2009 de la Corporació dóna un estalvi net positiu i que 
l'endeutament viu a curt i llarg termini, contractat o avalat, no supera el 110 per cent dels ingressos 
corrents consolidat liquidats, l'aval de l'operació de crèdit ha de ser comunicat a la Direcció General 
de Política Financera en el termini dels primers deu dies dins del mes següent al de la formalització de 
l'operació.

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret

Article 52 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quant al règim jurídic, 
competències i règim d'autorització de les operacions de crèdit a llarg termini .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::    Avalar operació de crèdit a llarg termini d'import 2.500.000 euros, a contractar per la societat 
mercantil Granollers Promocions SA, destinada a finançar  la construcció de l'aparcament públic a la 
nova plaça de Can Comas, Pla Especial Sector 14b de Granollers, amb les condicions que es detallen 
a continuació:

Import del préstec: 2.500.000 euros
Entitat de crèdit: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Interès inicial: 3,75 %
Tipus d'interès properes revisions: euribor a 12 mesos + 1,75 %
Freqüència revisions: mensual
Comissió d'obertura: 0,15 %
Termini: 141 mensualitats
Garantia: Aval Ajuntament de Granollers

SegonSegonSegonSegon::::    Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris .

TercerTercerTercerTercer ::::    Notificar a la Direcció General de Política Financera l'aval de l'operació de crèdit en el termini 
dels primers deu dies dins del mes següent al de la formalització de l 'operació.

QuartQuartQuartQuart:::: Notificar aquest acord a Granollers Promocions, SA, al Servei de Comptabilitat i al Servei de 
Planificació Econòmica i Control Pressupostari ." 

Alcalde president:
Molt bé. Farà la presentació el tinent d’alcalde d’Urbanisme, el senyor Terrades, endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. Amb molta brevetat, el que sotmetem a consideració del Plenari de la corporació és 
la sol�licitud que la societat municipal, Granollers Promocions ens efectua per tal d’avalar una 
operació de crèdit de dos milions i mig d’euros, justament per a poder finalitzar les obres de 
l’aparcament de Can Comes. Aquesta petició de... d’aquest crèdit, per tant d’avalar a la nostra 
societat, no es deu a una desviació del cost de les obres, si no a una necessitat de tresoreria de la 
pròpia empresa municipal, degut a l’endarreriment de la transformació d’alguns actius, perquè hi ha la 
voluntat de Granollers Promocions de finançar part d’aquesta obra, de l’aparcament de Can Comes 
amb recursos propis, un alentiment en la realització d’aquests actius i en la venda d’aquests actius, 
motivat també per la situació econòmica en la que viu... en la que estem passant, doncs ens porta a 
sol�licitar aquest crèdit per a poder finalitzar aquesta obra. Com vostès han vist aquests dies que les 
obres han tornat a agafar un bon ritme. La previsió d’acabament està situada a finals de juny, aquesta 
era una operació que no només comptava amb la construcció d’aquest aparcament al centre de la 
ciutat, si no que hi havia una operació, també... deslligada d’aquesta, d’habitatges de promoció pública 
que justament tenen els seus aparcaments en aquest... en una part d’aquesta infraestructura que 



estem construint.

Els habitatges estan acabats, per tant amb l’execució de... la finalització de l’aparcament i de les obres 
d’urbanització en el part superior, que a més a més, realitza una empresa diferent, per compte de la 
promotora del pla parcial, fa dir que ens permetrà fer l’entrega dels habitatges als adjudicataris, 
almenys aquesta és la voluntat amb la que treballem, abans del trenta de juny.

Alcalde president:
Molt bé, no em consta paraules demanades. Sí? Doncs obrim el torn, pel Partit Popular, endavant, 
senyora Olano. 

Sra. Olano:
Sí, gràcies senyor alcalde. Per la justificació del nostre vot del grup municipal. La veritat és que la 
primera vegada que van llegir l’exposició del dictamen que avui es porta al Ple, vam entendre una 
mica el que era la filosofia de l’aval, del recolzament. Es plantejava que aquesta incorporació de nova 
operació de crèdit en concepte d’aval, de dos milions i mig d’euros que no era pas com ha dit el 
senyor Terrades, no era una qüestió de desviació, si no que anava dirigida a millorar una situació de 
liquidesa, però també és ben cert que sí un es mira la proposta que avui votem amb el punt primer 
quan fa referència al termini al qual està sotmès aquest aval, veiem que són cent quaranta-una 
mensualitats, de tal manera que l’aval no quedarà suspès en el moment d’entregar l’obra, que com 
ens ha dit serà el mes de juny, si no que quedarà d’alguna manera lligat al propi crèdit que són cent 
quaranta-una mensualitats. 

Aquest és el motiu pel qual nosaltres entenem que aquest aval, doncs sí bé la intenció del mateix és 
poder suplir aquesta manca de liquiditat, d’alguna manera el que fa és condicionar la pròpia activitat 
econòmica i promotora que tindrà l’Ajuntament de Granollers, i és per això, que el nostre grup 
municipal s’abstindrà perquè..., ja dic, una cosa és l’esperit, però una altra cosa són els terminis i 
l’aval va lligat amb el préstec que són cent quaranta-una mensualitats, per tant aquesta liquiditat 
sembla que va més enllà del que podia ser l’entrega de l’obra i no es planteja en un termini de sis o un 
any que d’alguna manera hauria tingut més sentit. 

I la veritat és que desprès del que... em permetrà el senyor Terrades, però desprès dels últims 
moviments respecte a l’endeutament dels ajuntaments, avui pensava que això era un regal del cel, 
no? que ens portava el Plenari, per matar la broma, no? desprès de què no van fer cap Ple 
extraordinari, com han tingut que fer algunes entitats locals, doncs el nostre aval sí que era una 
quantitat important, i per tant, encara que no suposa préstecs, si que condiciona la nostra capacitat 
reactiva, i la nostra capacitat per afrontar alguns projectes de futur, i és per això que el nostre grup 
s’abstindrà en aquest punt. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió. No hi ha intervenció. El senyor Terrades, crec que té 
interès en contestar, endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. Jo ja preveia que avui parlaríem segurament de la situació econòmica... no pensava 
que a aquestes alçades del Ple, algun grup entrés ja en matèria, però no tinc cap inconvenient en 
entrar en matèria pel que fa referència a les necessitats de tresoreria de la societat municipal, i si vol 
entrar en matèria amb els temes de les inversions de l’Ajuntament, doncs també podem entrar-hi, eh! 
jo em pensava que aquest seria més un torn de precs i preguntes, però no tenim cap problema en 
entrar amb aquestes qüestions.

És cert que el nou préstec que es formalitzarà, en el qual, l’Ajuntament de Granollers es avalador, és 
un préstec que... doncs normal amb un seguit de venciments, de cent quaranta-un venciments, 
exactament; perquè el que hem volgut fer, és a dir, en tot cas la intenció de Granollers Promocions, 
però en tot cas, això ja ho decidirà el consell d’administració perquè té les facultats per fer-ho i per 
discutir-ho, és que en el moment en què hi hagi la transformació d’aquests actius es pot destinar a la 
inversió d’altres activitats de la pròpia empresa municipal, en tot cas, també tenim la previsió de 



construir nous habitatges, o bé pot decidir cancel�lar directament aquesta operació de crèdit, però això 
ho decidiran els òrgans de la societat municipal, en la que per cert, hi estem representats tots els 
grups municipals.

Ara, aquí, el que estem fent és... el que estem construint és un pàrquing, una explotació posterior 
d’aquest pàrquing, que es pot fer de dues maneres, o per gestió directe de la pròpia empresa, sembla 
ser que aquesta és la decisió que vam adoptar o podria ser una concessió per treure a concurs i fer 
una explotació d’aquesta infraestructura, no? que no és el cas, però aquest aparcament tindrà el seu 
propi pla d’empresa, per tant, està calculada l’amortització de la inversió d’aquest crèdit que hem fet i 
el que suposava l’anterior, eh! per tant, està calculat en els terminis que es van fixar i que a més a 
més, em sembla que avui els hi hem entregat la memòria de Granollers Promocions que hi constaven 
aquestes qüestions, no? per tant, és una operació absolutament clara.

Bé, dir-li que pel que fa referència a la política global d’inversions de l’Ajuntament, que les inversions 
que el govern de la ciutat va plantejar en els pressupostos d’enguany, de l’any 2010, que una part 
d’ells s’havien de finançar amb recursos externs de la pròpia administració. Ni estaven ahir, ni avui en 
qüestió, perquè aquest Ajuntament, aquest govern municipal havia fet els deures corresponents i per 
tant, les operacions de crèdit que..., és a dir, nosaltres no hem hagut de reunir a corre-cuita com 
alguns van fer ahir, perquè ja havia fet els deures amb temps i forma, per tal de què totes les 
operacions de préstec que havien de sustentar les inversions d’aquest Ajuntament, que havia previst 
en el pressupost del 2010, estiguessin cobertes. 

Si volen, podem parlar de la política global de contenció del dèficit que s’ha de fer per part de totes les 
administracions i aquest Ajuntament com no pot ser d’altra manera, com estan fent totes les 
administracions públiques o com hauran de fer totes les administracions públiques, no només a 
Catalunya, no només a Espanya, si no en el conjunt de la Unió Europea, doncs haurem de fer-ho per 
tal de fer les nostres aportacions perquè la situació... ho vam remuntar el més aviat possible, aquesta 
situació de crisi econòmica, que no hem creat els ajuntaments, que no hem creat les famílies, que no 
hem creat el teixit productiu del conjunt del país, i que vostès saben perfectament on estan els mals i 
on ha sorgit aquests problemes econòmics que viu, si em permet l’expressió, sense ser allò... pedant, 
el conjunt de països del món. 

Alcalde president:
Molt bé. No sé si la senyora Olano vol intervenir , endavant senyora Olano.

Sra. Olano:
La veritat és que jo no acostumo a parlar en els plens de qüestions que no surten em l’ordre del dia. I 
m’estava, exclusivament limitant a la proposta del primer punt, el que passa que vostè aprofita el 
primer punt en el que, volia constatar el fet de què les obres acaben el... bé, hi ha previsió, esperem 
que s’acabin el trenta de juny i que l’aval que prestem en compromet a cent quaranta-un dies..., a cent 
quaranta-una mensualitats. Jo no he posat en qüestió, ni la política d’inversió d’aquest Ajuntament, en 
tot cas, aquest no és el moment per fer-ho, ni tampoc considero que avui tinguem que parlar de quines 
són les causes econòmiques que vostè ja ha derivat, ja ha tret responsabilitats, avui no entrarem en 
aquest debat, i per tant, senyor Terrades em sembla que no és el foro ni el lloc, però sí que li dic que 
una operació d’aquest tipus d’aval, també ens qüestionarà al 2011, perquè la nostra capacitat, té un 
límit i aquest aval hi serà present respecte a la nostra capacitat d’endeutament. I no únicament el 
nostre grup municipal, volia explicar el que ens hem abstingut abans amb la junta i perquè en aquests 
moments ens abstindrem respecte a aquest préstec en concret, respecte a aquesta operació concreta. 
El tema econòmic si vol ho deixem per un altre moment.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant, senyor Terrades.

Sr. Terrades:
Jo del tema econòmic he parlat perquè vostè, quan tingui oportunitat de repassar l’acta..., diguem que 
ens ha incitat a parlar d’aquesta... ens ha fet un suggeriment, perquè parléssim d’aquesta qüestió. I 
per tant, allò... molt amablement, ho hem fet perquè no tenim cap problema en fer-ho, ja li he explicat: 



en el moment en què la transformació d’alguns actius que estan en marxa es formalitzin, el consell 
d’administració de la societat acabarà prenent la decisió de sí amortitzem aquest préstec o en funció 
de l’evolució dels propis mercats, de la pròpia situació de tresoreria de l’empresa, doncs es decideix 
anar amortitzant el préstec en funció dels plaços que hem aconseguit de l’entitat creditícia que ens ha 
fet confiança.

En qualsevol cas, també estudiades algunes coses, el fet de què Granollers promocions sigui una 
entitat que no té subvencions directes per part de l’Ajuntament ens permet una política d’endeutament; 
diferent que el conjunt de l’Ajuntament.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, només per la seva tranquil�litat, senyora Olano, informar-li que el marge d’endeutament 
que té disponible l’Ajuntament en els termes legals que regulen precisament aquesta qüestió és d’uns 
quaranta milions d’euros, per tant, no es preocupi que amb aquesta operació no els esgotem. 
Afortunadament, el nostre és un Ajuntament que sap administrar bé. 

En tot cas, és l’hora de la votació. Vots favorables a la proposta? Catorze. Vots contraris? Cap. 
Abstencions? Deu. Per tant, quedaria aprovada la proposta.

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

Alcalde president:
Molt bé. Passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial, i proposem un dictamen relatiu a 
aprovar la declaració de bé cultural d’interès local del Pavelló Municipal d’Esports de Granollers. 
Endavant.

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL DDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA DECLARACIÓ DE BÉ CULTURAL D''''INTERÈS LOCALINTERÈS LOCALINTERÈS LOCALINTERÈS LOCAL    
DEL PAVELLÓ MUNICIPAL DDEL PAVELLÓ MUNICIPAL DDEL PAVELLÓ MUNICIPAL DDEL PAVELLÓ MUNICIPAL D ''''ESPORTS DE GRANOLLERSESPORTS DE GRANOLLERSESPORTS DE GRANOLLERSESPORTS DE GRANOLLERS

En data 15 d'octubre de 2003 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona va aprovar 
definitivament el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic (PEPPAA) de 
Granollers, que defineix el patrimoni històric de Granollers en les vessants arquitectònica, urbanística, 
ambiental i arqueològica, per poder establir les mesures per a la seva conservació, recuperació i 
millora. 

La Comissió municipal de Patrimoni de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 25 de gener de 2010, 
va proposar declarar Bé Cultural d'Interès Local l'edifici del Pavelló Municipal d'Esports d'aquesta 
ciutat, situat al carrer Lluís Companys, núm. 2 i incloure'l dins el catàleg d'edificis protegits del Pla 
Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic (Nivell de Protecció B), dins la 
categoria Clau E – edificis públics o privats destinats a equipaments, i Tipus II – Conservació amb 
reforma condicionada que regula l’art. 14 de la normativa del PEPPAA.

Atès l'informe de l'arquitecte municipal, de data 10 de maig de 2010, que es transcriu parcialment a 
continuació:

""""Justificació de la proposta i descripció de lJustificació de la proposta i descripció de lJustificació de la proposta i descripció de lJustificació de la proposta i descripció de l ''''element proposats com a BCILelement proposats com a BCILelement proposats com a BCILelement proposats com a BCIL ::::
El Pavelló Municipal d'Esports, situat entre els carrers Enric Prat de la Riba i Lluís Companys, es va 
inaugurar el dia 23 de maig de l'any 1960, durant les Fires i festes de l'Ascensió.
El projecte fou obra de l'arquitecte municipal Joan Barangé Tusquets i era la primera peça d'un 
complex esportiu que, amb el nom, de Parc Municipal d'Esports Amateurs, s'havia d'estendre entre la 
fàbrica Roca Umbert i el riu Congost. 
Inicialment, aquest havia de comptar, amb un gimnàs i unes pistes d'atletisme.



Els terrenys foren en part donats l'any 1956 per la fàbrica Roca Umbert i la resta adquirits a la senyora 
Antònia Moncau.
Les obres van iniciar-se el febrer de 1959 a càrrec de l'empresa dels senyors Massana i Folch, 
Materiales y Obras, SA, i en fou l'aparellador el senyor Jaime Agustí Martí .
El Pavelló Municipal d'Esports fou el tercer de tot l'estat en tenir una coberta, després dels de 
Barcelona i Alacant. El projecte inicial contemplava un gimnàs i per a tal finalitat es va sol�licitar una 
subvenció a la Diputació de Barcelona. Una vegada atorgada es va ampliar el projecte amb una pista 
de 20 per 40 metres (la qual cosa va implicar ampliar-lo amb una arcada més), i una graderia que 
tenia inicialment prevista una cabuda per a unes 2.000 persones (800 assegudes i 1.200 dempeus), 
gràcies també a la intervenció de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes que 
aleshores presidia Juan Antonio Samaranch.
La construcció va durar poc més d'un any i l'acondiciament dels jardins al voltant d 'uns tres mesos. 
Arquitectònicament es caracteritza per una coberta cega, arrodonida i suportada per una estructura de 
formigó de 10 arcs que continuen a l'exterior i a cada costat, com una mena de contraforts exempts en 
forma de costellam. La llum interior la proporcionen els grans finestrals de vidre armat que separen 
l'obra vista de les parets laterals i el sostre, de forma que aquest últim sembla suspès. El frontó de 
l'entrada és recobert de ceràmica vitrificada o gresite. 
Comptava amb un sistema de ventilació i renovació d'aire condicionat.
 La pista era, inicialment, de dues capes de 15 cm. de formigó amb un forjat de ferro entre ambdues. 
Força anys més tard, aquesta superfície fou recoberta per parquet cosa que li donarà el nom popular 
amb què se'l coneix a l'actualitat: “el parquet”.
Finalment, i a partir de l'any 2000, s'hi fan treballs de rehabilitació de vestidors i altres dependències, 
amb la instal�lació d'un sistema de plaques de captació solar per a l'escalfament d'aigua i 
posteriorment, la impermeabilització de la coberta.
En l'actualitat es tracta d'un espai poliesportiu adequat per a la pràctica de l'handbol, futbol sala, 
basquet, hoquei patí, patinatge artístic, voleibol, i altres esports que requereixin una instal�lació 
coberta, però es tracta d'un espai prou polivalent i atractiu que ha allotjat a més d'altres competicions 
o exhibicions esportives (hípica, boxa, etc.), un gran nombre d'actes socials (concerts de música, 
exhibicions de ball, passarel�les de moda i sopars de gala de les fires i festivals de cinema), actes i 
mítings polítics i fins i tot, va ser plató d'un programa de la televisió estatal de gran audiència, i d'un 
espot publicitari.
No obstant i això, en la memòria col�lectiva dels granollerins, “el parquet” és on el Club Balomnano 
Granollers, durant la dècada dels 60 va consolidar el seu paper com a club de referència dins la 
història d'aquest esport.
Joan Barangé i Tusquets,  (Granollers, 1928-2003) va ser arquitecte municipal de Granollers en els 
anys 60 i 70 i és autor d'obres, entre les quals a més del Pavelló Municipal d'Esports, hi ha l'Escola 
Municipal del Treball, escola Salvador Llobet i el parc Torras Villà  (inaugurat l'any 1974).
Proposta de protecció i criteris particulars d’intervencióProposta de protecció i criteris particulars d’intervencióProposta de protecció i criteris particulars d’intervencióProposta de protecció i criteris particulars d’intervenció ::::
Es proposa la inclusió com a BCIL (Nivell de Protecció B) en el Pla Especial de Protecció del 
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic, dins la categoria Clau E – edificis públics o privats destinats a 
equipaments, i Tipus II – Conservació amb reforma condicionada que regula l’art. 14 de la normativa 
del PEPPAA.
A tal efecte caldrà conservar i mantenir la volumetria original . 
ConclusióConclusióConclusióConclusió
D’acord amb el que s’ha exposat, i amb allò que prescriu l’art. 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, 
del Patrimoni Cultural Català, es proposa la declaració de Bé Cultural d’Interès Local l'edifici del 
Pavelló Municipal d'Esports situat al carrer Lluís Companys, 2.
Es tracta d'un edifici polivalent, pioner en la seva època, i de gran interès per la seva arquitectura 
funcional de línies i solucions constructives de gran expressivitat. Emblemàtic també perquè forma 
part de la memòria col�lectiva de molts ciutadans que n'han gaudit com a usuaris de pràctiques 
esportives, i com a testimonis de les gestes dels equips de la ciutat i de tota mena d 'actes.
Granollers, ciutat de gran tradició esportiva ha optat per la preservació i posada en valor d'aquest 
equipament. "

Atès allò que l'art. 17 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català estableix que 
la catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès 
local i que la competència per a la declaració de béns culturals d 'interès local, en els municipis de més 
de cinc mil habitants, correspon al ple de l'ajuntament, amb la tramitació prèvia de l'expedient 
administratiu corresponent, en el qual s'ha de fer constar l'informe favorable d'un tècnic en patrimoni 
cultural.



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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Declarar Bé d'Interès Local l'edifici del Pavelló Municipal d'Esports situat al carrer Lluís 
Companys, 2 de Granollers.

SegonSegonSegonSegon.... Comunicar al Departament de Cultura per a la seva inscripció en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català. 

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, li correspondria fer aquesta defensa al regidor d’urbanisme, però en tot cas, ens hi 
sembla que per la característica especifica del nostre regidor d’esports, és la persona més indicada 
per explicar aquest regal de cinquanta anys del nostre Pavelló històric endavant .

Sr. Junqueras:
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tal i com deia la secretària, avui portem a Ple l’aprovació de la declaració 
de bé cultural d’interès local, el Pavelló Municipal d’Esports de Granollers. Amb aquest acte pretenem 
fer un just reconeixement al que ha estat un dels edificis de Granollers que millor guarden el record 
del darrer mig segle, coincidint amb un període històric de molta transcendència, de canvis 
permanents i profunds.

Un recorregut per aquests cinquanta anys del Pavelló és un passeig per la nostra història . Una història 
que ens explica com un alcalde, el senyor Font Llopart i un regidor, el senyor Cabrera i amb la 
mediació del diputat d’esports de Barcelona, el senyor Samaranch, van convèncer al delegat nacional 
d’esports, el senyor Olaso perquè els ajudés econòmicament en la realització d’un projecte de parc 
esportiu que incloïa unes pistes d’atletisme, unes piscines, un gimnàs i uns camps poliesportius. Tot 
això es construïa en uns solars, en part cedits per la mateixa Roca Umbert i altres, d’una ciutadana, 
Antònia Moncau. Això passava el 1956, al setembre del 1957 es rebien les primers pessetes, un milió 
quatre-centes mil, amb les quals es van fer les pistes d’atletisme, amb la famosa cendra que tots 
coneixem. En aquells moments també es quan comencen a aparèixer les primeres veus d’esportistes i 
d’entitats que demanen una rehabilitació del gimnàs, el volen més gran i amb grades; si volen fer més 
coses. El Ple municipal de l’agost de 1958 aprova el pressupost de tres milions sis-centes cinquanta 
mil pessetes per la realització del Pavelló Municipal d’Esports .

El projecte fou encarregat a l’arquitecte municipal, Joan Barangé Tusquets, el mateix que va fer 
l’edifici de l’Escola del Treball i el disseny del parc Torres Villà . El seu va ser un projecte atrevit, sense 
precedents a Espanya, només hi havia un espai esportiu cobert a Alacant i a Barcelona. 
Com deia El Vallès del vuit de maig de 1960: “Granollers y comarca no logra salir de su asombro ante 
la realización del mencionado pabellón dedicado al deporte de pista, por su sobriedad, elegancia de 
linias y su total adaptación al fin y proposito perseguidos” .

També el vint-i-vuit de març del 2002, en Vicenç Viaplana en El 9 NOU diu: “Les línies generals del 
projecte segueixen plantejaments clarament funcionalistes. La seqüència d’arcs, com a costelles de 
l’esquelet estructural, la podríem llegir també com una referència organicista, tendència que intenta la 
simbiosi entre estructures biològiques i solucions constructives .

El Pavelló va ser inaugurat el vint-i-tres de maig de 1960 en el marc de les fires i festes de l’Ascensió . 
El mateix dia s’hi van celebrar exhibicions de gimnàstica, patinatge, bàsquet i atletisme. Va continuar 
amb un partit del Balonmano Granollers contra el Malmoe suec. En els dies posteriors s’hi van fer 
balls folklòrics, passada de models, proves hípiques i la quarta setmana del cine espanyol. En menys 
de deu dies, el pavelló s’havia convertit en imprescindible. El que ve després ho coneixem tots força 
bé: Ha estat seu permanent del Balonmano fins el 1991, que per cert, al 76 es va celebrar la final de la 
Recopa d’Europa contra el Dankersen alemany i com tots sabeu, van guanyar. Era un partit difícil, tant 
o més que el que demà passat tenim, i que per tant si va passar una vegada, doncs en pot passar una 
altra, per tant, la fe hi és, jo estic convençut que és possible.

Seguint amb el parquet, també el parquet el va utilitzar el bàsquet fins el 1985, quan se’n va anar al 
pavelló actual del carrer Girona; ocasionalment hi hem vist, hípica, billar, vetllades de boxa, esgrima, 
tennis taula, hoquei sobre patins, judo i naturalment voleibol, patinatge, futbol sala i gimnàstica 
esportiva. També hi hem vist un parell de vegades els Harlem Globetroters, un mundial de bàsquet 



escolar, o molts entrenaments de la selecció espanyola de balonmano en època de Domingo 
Bárcenas. I també hi son famoses les cloendes dels jocs escolars .

Paral�lelament, la dimensió ciutadana i també les pròpies necessitats de la ciutat, ha fet que durant 
molts anys aquests vuit-cents metres quadrats de pista i aquestes dues mil localitats hagi servit de 
teatre, de sala de ball, d’auditori, de restaurant, i fins i tot de plató de televisió. Hi hem vist passar 
companyies com Comediants, Dagoll Dagom o La Cubana. També hi ha cantat la Coral Sant Jordi 
amb Oriol Martorell al capdavant, també en Serrat, en Llach o més recentment, Sopa de Cabra. Hem 
ballat amb l’orquestra Plateria i també em ballat amb la Mondragon d’en Guruchaga. Ha estat 
escenari, també, d’importants mítings polítics de totes les tendències i colors . 

La petició de bé cultural d’interès local vol atendre aquest magnífic currículum, vol atendre aquesta 
radiografia de la nostra història i com dèiem, és merescut. Però el millor reconeixement que podem fer 
al nostre parquet, és que desprès de cinquanta anys, segueixi sent imprescindible. Malgrat totes les 
noves construccions esportives i no esportives, malgrat les noves possibilitats dels equipaments 
moderns, el parquet continua sent el preferit per a moltes persones. Actualment el parquet dóna ús a 
l’Escola Pia, a l’Institut Carles Vallbona que fa deu dies hi va viure un merescut ascens a la primera 
catalana de vòlei femení, a l’Associació de Patinatge Artístic, al Club de Bàsquet i als veterans de 
l’Esport Club. Però també, i com sempre ha passat, anualment s’hi celebren esdeveniments com el 
Bodamarquet, els festivals del Club Natació Granollers, o el concert fi d’any organitzat pel Jovent 
Ignorat, a més, de les puntuals trobades polítiques, socials i culturals.

El parquet és un edifici gran, en experiència i contingut, que es manté amb la màxima dignitat, amb 
plaques solars des del 2000, amb coberta i vidres renovats el 2002, amb els arcs exteriors reparats el 
2003 i actualment s’està habilitant per a persones amb mobilitat reduïda. El futur del Pavelló està 
garantit. Tots el volem. El proper dia tres de juny hi celebrarem la Festa de l’Esport, aquest estiu 
acollirà el mundialet d’handbol de categoria junior, i segur que hi aniran passant moltes més coses. 
Per acabar, voldria fer constar que el reconeixement al Pavelló Municipal de Granollers és també el 
reconeixement i gratitud a la multitud de persones, tècnics municipals, conserges, polítics i sobretot 
usuaris, que d’alguna forma o altre han contribuït a fer de l’esport de Granollers, una manera de 
construir la història de la nostra ciutat . Gràcies.

Alcalde president:
Gràcies. Aquí hi ha demanades paraules, la Isabel Alcalde que hi havia fet moltes fotos en aquell ...

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. Jo no crec que pugui pas expliqueu-se gaire més coses de les que us ha dit el 
regidor d’esports, ni em sembla que amb la seva intensitat. Però sí que teníem ganes de prendre la 
paraula per a celebrar també aquest cinquanta anys. Sí que s’ha descuidat una, eh! jo hi recordo una 
trobada pedagògica de les escoles, fa molt anys... fa molts anys, jo també havia anat als sopars del 
CIEM espanyol, però una trobada pedagògica del CEPEC que volien esdevenir escola pública també 
es va celebrar allà.

Bé, nosaltres a banda de prendre la paraula per sumar-nos a la felicitació, evidentment dels cinquanta 
anys de l’edifici. També per demanar a l’equip de govern que el fet de què passem pel Ple un bé 
d’aquest estil, i el declarem bé local que ens porta a tots nosaltres. Que no sigui la flor d’un Ple, 
perquè en tenim d’altres de bens... nacionals, eh! no pas només locals com és en aquest cas, i m’estic 
referint a la Torre Pinós, doncs que estan una mica fomuts, i mira remenant documentació, i ja us 
podeu imaginar, doncs que jo no parlo pas per memòria meva, eh! si no que tenim memòria històrica 
en aquest temps..., doncs tenim la Torre Pinós que d’ençà de l’any 2003 va sortir una notícia a 
premsa, doncs que deia que... bé, que ja tenia un pla de la Diputació que ens ajudaria a reformar-la, a 
l’any 2006 sembla que ja hi havia fins i tot els diners per fer-la, i em sembla que encara està allà. A 
llavors, només demanem que està molt bé que ho passem per Ple, que tots estiguem contents i 
sincerament estem contents, i això evidentment no va pel regidor esports va per l’equip de govern, 
però que bé que no, no és només declarar-ho, si no que declarar-ho i fer el que convingui a darrera 
per mantenir-ho. Res més. Moltes gràcies.

 
Alcalde president:



Sí, no sé sí... una altra intervenció... no sé si... el senyor Josep Maria Junqueras vol afegir alguna 
qüestió.

Sr. Junqueras:
Bé, en tot cas, la voluntat és evident que el que volem és que aquesta instal�lació tingui ara això, que 
el que permet és d’alguna manera reconèixer en primera instancia i desprès poder utilitzar tots els 
mecanismes que aquesta, diguem-ne nova declaració ens permetrà de mantenir-lo absolutament 
operatiu i vigilat de les coses que li puguin anar passant, per tant estarem atents a què això es pugui 
complir, segur Isabel. 

Alcalde president:
Bé, en tot cas, només aclarir que efectivament que al 2002 es va fer una intervenció de consolidació 
de Torre Pinós, i una intervenció que sense la qual avui potser no tindríem la Torre Pinós, per tant la 
inversió es va fer i en tot cas, el que queda és integrar aquest espai quan es pugui fer el parc i el 
desenvolupament urbanístic de l’entorn d’aquella zona, però en tot cas la consolidació es va fer en el 
seu moment. Recordar que per llei, tots els castells, muralles i qüestions similars són bens afins, i per 
tant a partir d’aquí es va intervenir en el moment en què hi havia algun perill d’esmicolament de la 
Torre i està consolidada.

En tot cas, aquí sí que hi ha l’expressió positiva de tothom, i per tant l’aprovaríem per unanimitat 
aquesta declaració de bé cultural d’interès local, i per tant, quedaria inclòs en tot el llistat d’edificis a 
protegir de la nostra ciutat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 
Alcalde president:
Passem ara a la Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura i Educació, el punt número set que és un 
dictamen que modifica alguns aspectes concrets de les normes de preinscripció i matrícula de les 
escoles bressols municipals. Endavant.

 
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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES DE    
PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSPREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSPREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSPREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS,,,,    PER AL CURSPER AL CURSPER AL CURSPER AL CURS    
2010201020102010////11111111,,,,    I ADMETRE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PRODI I LA DOCUMENTACIÓI ADMETRE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PRODI I LA DOCUMENTACIÓI ADMETRE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PRODI I LA DOCUMENTACIÓI ADMETRE LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL PRODI I LA DOCUMENTACIÓ    
DEL SUBSIDI DDEL SUBSIDI DDEL SUBSIDI DDEL SUBSIDI D ''''ATURATURATURATUR    ((((AJUDA FAMILIARAJUDA FAMILIARAJUDA FAMILIARAJUDA FAMILIAR ))))

L'Ajuntament de Granollers va assumir les competències relacionades amb el procés de preinscripció 
i admissió de nens i nenes als centres educatius del primer cicle d'Educació infantil sufragats amb 
fons públics, mitjançant conveni aprovat pel Ple Municipal en sessió celebrada en data 31 de març de 
2008.

El Ple de 23 de febrer de 2010 va aprovar les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat a les 
Escoles Bressol per al curs 2010/2011i va incloure la modificació de l'article 6.2 on es concretava 
l'acreditació de família monoparental, l'existència de progenitors en el centre i l 'existència de germans.

Als barems per al curs 2010/2011 de les esmentades normes de preinscripció i matrícula, en els 
criteris generals prioritaris,  punt C) situació familiar, s'otorga la puntuació de 5 punts "Quan els pares 
o tutors reben l’ajut de la renda mínima d’inserció".

L'Àrea de Benestar Social indica que en el context actual hi ha famílies que poden estar comptant amb 
ingressos inferiors a aquells que gaudeixen de la prestació de la renda mínima d'inserció, com ara en 
el cas dels PRODI o el subsidi d'atur (ajuda familiar), els quals són incompatibles amb la sol�licitud del 
PIRMI. 



D'acord amb els serveis jurídics del Servei d'Educació de la Diputació de Barcelona i al Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya: els ajuntaments que han assumit les competències en 
matèria d'admissió d'alumnat del primer cicle d'educació infantil, poden ampliar les formes 
d'acreditació per a la puntuació del barem a la preinscripció als centres esmentats. Essent convenient 
acotar els mitjans d'acreditació per tal de preservar la seguretat jurídica i evitar supòsits de 
discrecionalitat.

D'acord amb l'informe favorable de la cap de l'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 les normes de preinscripció i matrícula a les Escoles 
Bressol Municipals, per al curs 2010/11, i admetre la documentació acreditativa del PRODI i la 
documentació del subsidi d'atur (ajuda familiar), per a l'obtenció  dels 5 punts, del punt C) situació 
familiar, que s'atorguen als beneficiaris de la renda mínima d'inserció.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Acordar l'admissió de la documentació del PRODI i del subsidi d'atur per a la petició d'ajuts 
al Departament d'Educació, a la convocatòria d'escolarització de nens i nenes de 0 a 3 anys que es 
trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, per al curs 2010/2011.

TERCERTERCERTERCERTERCER. 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, al tauler d'anuncis de 
la Corporació i al tauler d'informació de les 3 escoles bressol de Granollers: Cangur, Tortuga i Teler,   
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.

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

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

Alcalde president:
Bé, gràcies. És una petita modificació, que hi ha acord de tots els grups i per tant, quedaria aprovada 
per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número vuit, en el qual aprovem l’esborrany d’un conveni per integrar el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental en el consorci d’educació especial Montserrat Montero, i aprovem també 
inicialment la modificació dels estatuts d’aquest consorci , endavant senyora secretària.

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''ESBORRANY DEL CONVENI PER A LAESBORRANY DEL CONVENI PER A LAESBORRANY DEL CONVENI PER A LAESBORRANY DEL CONVENI PER A LA    
INTEGRACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL CONSORCIINTEGRACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL CONSORCIINTEGRACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL CONSORCIINTEGRACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL EN EL CONSORCI    
DDDD''''EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO I LEDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO I LEDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO I LEDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO I L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAAPROVACIÓ INICIAL DE LAAPROVACIÓ INICIAL DE LAAPROVACIÓ INICIAL DE LA    
MODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTSMODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTSMODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTSMODIFICACIÓ DELS SEUS ESTATUTS ....

Aprovació del Conveni de col�laboració entre el Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental .

I. Que el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero (en endavant, Consorci), es va 
constituir amb la voluntat de desenvolupar polítiques educatives per atendre a les persones amb 
discapacitat intel�lectual o amb necessitats educatives especials . 

II. Que així mateix, el Consorci té com a finalitat la planificació i la gestió integral del Centre 



d'Educació Especial Montserrat Montero de Granollers i n'és competent en les àrees d’actuació en 
matèria educativa com ara l’activitat escolar i el desenvolupament del projecte educatiu de centre, les 
activitats i els serveis de suport educatiu específic i d'estimulació i el servei de menjador, entre 
d'altres.

III. Que els Estatuts del Consorci, que varen ser publicats el 13 de juny de 2008 en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona número 142, preveuen la possibilitat que d’altres administracions s’hi 
puguin incorporar successivament, amb l’aprovació d’un conveni d’integració que haurà de delimitar 
els règims d’aportacions, la representativitat, l’acceptació íntegra dels estatuts de l’entitat i els altres 
acords de naturalesa orgànica adoptats pel Consorci, tot modificant-ne els estatuts.

Atès que en data 18 de maig el Consell del Consorci va acceptar la separació de la Fundació Privada 
del Vallès Oriental atès que es donen les circumstàncies establertes a l 'art. 24.2 dels seus Estatuts.

IV. Que és voluntat de les parts que signen aquest conveni que el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (en endavant, Consell Comarcal) s’integri en el Consorci per atendre les necessitats 
educatives de les persones que presenten alguna alteració del desenvolupament psíquic o cognitiu 
amb trastorns associats o sense que necessiten una atenció educativa més específica que la que els 
pot oferir l’escola ordinària i les unitats de suport a l’educació especial .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Aprovar l'esborrany de Conveni amb el Consell Comarcal del següent tenor literal :

“Primer“Primer“Primer“Primer ....    ObjecteObjecteObjecteObjecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc regulador per a la integració del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental en el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero per tal de participar en 
l’atenció a les persones amb discapacitat intel�lectual desenvolupant polítiques en el camp educatiu i 
del benestar que beneficiïn els alumnes que mereixen atenció especial .

SegonSegonSegonSegon....    RepresentativitatRepresentativitatRepresentativitatRepresentativitat
El Consell Comarcal estarà representat en l’òrgan superior del Consorci, el Consell General,  pels  
membres següents:

a) El/La President/a 
b) El/La conseller/a de l’Àrea de Polítiques Socials
c) El/La conseller/a de l’Àrea d’Educació
 
TercerTercerTercerTercer ....    Règim d’aportacionsRègim d’aportacionsRègim d’aportacionsRègim d’aportacions
El Consell Comarcal efectuarà les aportacions que corresponguin al Consorci d’acord amb el que està 
previst al Capítol 3 dels Estatuts esmentats a la manifestació tercera.  

QuartQuartQuartQuart....    Modificació dels Estatuts del ConsorciModificació dels Estatuts del ConsorciModificació dels Estatuts del ConsorciModificació dels Estatuts del Consorci
El Consorci es compromet a modificar els Estatuts de l’entitat , relacionats a la manifestació tercera, i a 
promoure’n la modificació per part dels ens que l’integren.

El contingut dels articles que es veuran afectats serà el següent:

- Article 1, paràgraf primer- Denominació, naturalesa i ens participants 

El Consorci d’educació especial Montserrat Montero és un es públic de caràcter voluntari, sotmès al 
règim local, a l’empara de l’article 312 del Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals a 
Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, integrat per l’Ajuntament de Granollers i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental creat per al desenvolupament de la política educativa per 
l’atenció de persones amb discapacitat intel�lectual i/o necessitats educatives especials i la gestió 
conjunta del Centre d’Educació Especial Montserrat Montero, en virtut de les competències que 
legalment tenen atribuïdes ambdós ens.

- Es suprimeix l’article 6.3 Règim jurídic 



- Article 9.2 Consell General

Aquest Consell General es compon dels membres següents, nomenats i separats lliurement pels ens 
consorciats:

El president que serà l’alcalde/ssa de l’Ajuntament de Granollers.

3 membres de l’Ajuntament de Granollers:

L’alcalde/ssa�

El/La regidor/a d’Educació�

El/La regidor/a de Serveis Socials�

3 membres del Consell Comarcal del Vallès Oriental :

El/La president/a�

El/La conseller/a de l’Àrea de Polítiques Socials�

El/La conseller/a de l’Àrea d’Educació�

- Article 9.4 Consell General

El president nomenarà un vicepresident que correspondrà a un membre del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. En cas de vacant, absència, malaltia o alguna altra causa legal, el càrrec de president 
i el vot seran exercits per la persona que designi o, si n’hi ha, pel vicepresident. 

- Article 12.1 g) La Presidència

Exercir les altres funcions que determinen aquests Estatuts i les que li siguin delegades pel Consell 
General.

- Article 12.1 h) La Presidència

Nomenar un vicepresident, que serà un membre del Consell Comarcal del Vallès Oriental .

- Article 17.4 Pressupost i gestió financera
La Comissió especial de comptes estarà integrada pel president del Consorci i un màxim de quatre 
vocals (dos de cada ens) a designar pel Consell General en la primera sessió plenària .

- Es suprimeix l’article 20.3 Del personal 
- Es suprimeix la disposició transitòria Primera
- Es suprimeix la disposició transitòria Segona
- Es suprimeix la disposició transitòria Tercera

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Acceptació dels Estatuts del ConsorciAcceptació dels Estatuts del ConsorciAcceptació dels Estatuts del ConsorciAcceptació dels Estatuts del Consorci
El Consell Comarcal es compromet a acceptar íntegrament els Estatuts del Consorci esmentats al 
pacte primer amb les modificacions previstes al pacte anterior .

SisèSisèSisèSisè....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència
Aquest conveni entra en vigor en la data d’encapçalament i estén els seus efectes fins a la data en 
què es produeixi l’adhesió del Consell Comarcal al Consorci, que s’haurà de dur a terme dins el 
termini previst a l’apartat quart de l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals .   

SetèSetèSetèSetè....    Causes d’extincióCauses d’extincióCauses d’extincióCauses d’extinció
Aquest conveni s’extingeix per les causes següents:

a) Per l’acord mutu entre les parts
b) Perquè la modificació dels Estatuts del Consorci, esmentats a la manifestació tercera, no s’ajusti 
a allò establert al pacte quart del present conveni
c) Per l’incompliment de les obligacions establertes per les parts
d) Pel compliment del termini de vigència previst per aquest conveni



VuitèVuitèVuitèVuitè....    JurisdiccióJurisdiccióJurisdiccióJurisdicció
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest conveni.

I, en senyal de conformitat signen les parts, en dos exemplars i a un sol efecte, amb l’assistència dels 
corresponents secretari accidental i secretària, que en donen fe, en el lloc i la data esmentats en 
l’encapçalament.”

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci d'acord amb allò que disposa 
el punt quart del Conveni anterior.

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Facultar al senyor Alcalde per signar els documents que siguin necessaris .

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Sotmetre a informació pública l'anterior modificació pel termini de 30 dies i acceptar la 
delegació del Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero per fer conjuntament la publicitat en 
el BOP i en el DOGC.

CINQUÉCINQUÉCINQUÉCINQUÉ.-.-.-.-    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT la modificació dels Estatuts del Consorci d'acord amb allò que 
disposa el punt quart del Conveni anterior. 

Alcalde president:
Farà la presentació la regidora d’Educació, la senyora Pietat Sanjuán.

Sra. Sanjuán:
Gràcies, alcalde. Bé, fa uns mesos la Fundació Privada Vallès Oriental va manifestar en una comissió 
del Consell, la seva voluntat de separar-se del Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero, 
perquè considerava que la tasca d’acompanyament en aquesta primera etapa de funcionament de 
l’escola com a centre de titularitat pública, havia acabat i perquè volien dedicar tots els seus esforços 
als projectes que ja tenen engegats. Bé, respectem aquesta decisió, la respectem però no la 
compartim, des de l’Ajuntament, com ja vam manifestar en el moment de la constitució del consorci 
pensem que la Fundació hauria de seguir formar-ne part per a moltes raons. Les més importants, de 
les quals, serien la història que va fer néixer el centre fa més de trenta anys de la mà de les famílies 
afectades que el van impulsar, l’experiència que durant tots aquests anys han desenvolupat en l’àmbit 
de l’atenció a les persones discapacitades i la col�laboració entre institucions, pel fet de treballar: 
Fundació i Ajuntament, diversos àmbits de l’itinerari vital d’aquestes persones. Van ser aquestes les 
principals raons que ens van portar fa poc més de dos anys a la signatura d’un conveni de 
col�laboració entre l’Ajuntament i la Fundació per a la constitució del Consorci d’Educació Especial 
Montserrat Montero i que ha significat un avenç en l’atenció educativa de l’alumnat, a més d’un 
increment considerable de les inversions del departament en el centre que suposaran quan acabin les 
obres, més de dos milions d’euros, dels quals se n’han executat sis-cents mil.

Val a dir, que en aquell moment ja ens vam plantejar la conveniència que el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental formés part del Consorci per l’estreta vinculació que té amb l’escola, i pel fet 
destacable que més del setanta per cent dels seus alumnes provenen de diversos municipis de la 
comarca. Vam considerar en aquell moment, però que per tal de renovar i reformular adequadament el 
marc de relació entre l’Ajuntament i la Fundació, i amb la intenció de cooperar i de sumar esforços i 
fer-ho de manera conjunta i amb representació paritària, era millor que el Consell s’incorporés més 
tard i això és el que fem avui: aprovar l’esborrany del conveni per a la integració del Consell Comarcal 
en el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero i aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts del Consorci.

Una integració que té com a objectiu treballar plegats en la mateixa direcció. Esdevenir el centre de 
recursos i serveis de referència en el territori, en l’àmbit de l’educació especial i l’educació inclusiva, 
oferir la millor atenció a les necessitats educatives de les persones discapacitades en criteris de 
servei públic universal i de qualitat, donar suport i orientació a les família i continuar millorant el servei 
comptant amb els professionals del centre i tota la comunitat educativa, una millora que es concretarà 
properament en el desenvolupament conjunt de programes d’acompanyament a la inclusió, en la 
transició escola-treball, s’està treballant en un programa de qualificació professional inicial adaptat .



Voldria manifestar des d’aquí la satisfacció que aquesta incorporació del Consell Comarcal al 
Consorci, ens produeix amb la convicció que aquesta col�laboració donarà els seus fruits en la 
consecució del nostre únic propòsit: que els infants i els joves del Montserrat Montero rebin una 
educació de qualitat i en les millors condicions . Estem convençuts que només des de la suma i des del 
treball conjunt, es poden assolir amb èxit els objectius que junts ens hem marcat .

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí, sí que hi ha anunciades intervencions. Té la paraula per Esquerra Republicana, 
la senyora Isabel Alcalde. Endavant.

Sra. Alcalde:
Sí, gràcies alcalde. Bé a nosaltres també ens ha sorprès molt i també ens hi sap greu que la Fundació 
Vallès Oriental hagi decidit, doncs deixar de formar part d’aquest consorci. De tota manera, el que 
nosaltres no hem tingut ocasió de parlar-hi amb ells personalment, però, el que sí que hem vist a la 
premsa, i bé de fet nosaltres hem conegut aquesta decisió aquests últims dies, eh! a través de la 
premsa i de l’última informativa que van tenir a Educació. I ja dic que no hem tingut ocasió de parlar-hi 
directament, però sí que el què expressa el seu president a la premsa és que a banda del que la 
regidora ha esmentat, doncs entre altres qüestions, diu que abandonen, perquè l’Ajuntament no els 
dóna marge per gestionar i prendre decisions, i perquè formen part d’un patronat on no es gestiona 
res, i on simplement s’informa.

Torno a dir que ens hi sap greu que això s’hagi produït, doncs estem convençuts que la gestió d’un 
centre educatiu d’aquestes característiques necessita, de totes, totes, la participació de la societat civil 
i de les associacions que tinguin experiència en el desenvolupament d’aquestes polítiques, per 
atendre precisament a les persones amb discapacitat. Ara, arribats a aquest punt segurament caldrà 
buscar la complicitat d’altres entitats o associacions d’aquest món, perquè ja entenem, ja ens a 
sembla bé que el Consell Comarcal en formi part, està clar que sí, eh! però entendríem que aquest 
tipus d’entitats i organismes donaríem més la mesura de la societat civil. I també ens a semblaria bé 
que l’Associació de Pares d’Alumnes, d’aquesta mateixa escola en formés part perquè entenem que 
formen part de la xarxa necessària, tant educativa com social que qualsevol projecte educatiu 
necessita per créixer, i per créixer fort, precisament avui que els temes educatius no són pas simples, 
i a mi deixeu-me també dir que ara mateix la regidora ha esmentat que la Fundació Privada Vallès 
Oriental va manifestar la seva intenció de retirar-se ja fa uns mesos, i a mi em sap greu, perquè tant 
els companys de Convergència com nosaltres mateixos en les informatives, hem anat demanant com 
anava la marxa d’aquest projecte i sempre se’ns hi havia dit que anava que bé, i a llavors jo entenc 
doncs que ja havien demanat feia mesos que se’n volien anar, doncs no havia d’anar tant bé, en tot 
cas. Bé, res més.

Alcalde president:
Molt bé. No sé si per part del Partit Popular, del partit de Convergència i Unió. En tot cas, la regidora té 
la paraula.

Sra. Sanjuán:
Sí, en tot cas, pel que fa a la participació, dir que a més a més de formar part de forma paritària del 
consorci, la Fundació també forma part, formava, fins ara, part del Consell Escolar, i ha estat present 
en totes les decisions que en les línies pedagògiques s’han pres al centre. I jo em remeto als estatuts 
on el que les funcions del consell general són fixar l’orientació general i les directrius del consorci dins 
dels objectius estatutaris que ja es fan fer al començament, aprovant anualment el pressupost, que es 
pot mirar a les actes, aprovant l’inventari del balanç, aprovant el reglament general, aprovant el pla 
director, aprovant la participació... que des de l’escola i l’administració se’ns presentava.

I pel que fa a la informació, hi ha dues raons bàsiques, la primera és perquè nosaltres hem intentat 
durant tots aquests mesos que la Fundació no marxés, és més, hem deixat les portes obertes per si 
vol continuar o en qualsevol moment vol continuar formant part del consorci. I per un altre, que les 
preguntes que en alguna ocasió comptada han sortir en les informatives, i podem mirar les actes es 
referien a les inversions.



Alcalde president:
Bé, no sé si la senyora Alcalde vol intervenir... En tot cas, nosaltres valorem la trajectòria del consorci 
molt positivament, i si hem de fer cas del que va manifestar, doncs el mateix president en el transcurs 
de la reunió en la que va explicar que, doncs que es plantejaven deixar el consorci, hem d’entendre 
que també el mateix president de la Fundació i vicepresident del consorci la valora positivament, 
aquest va ser el gran argument, és a dir, hem tancat una etapa, hem re-endreçat tot aquest tema, el 
veiem ben orientat, paraules textuals del president... del vicepresident del Consorci i president de la 
Fundació i ens hi sembla que és el moment de què nosaltres ens concentrem en la nostra tasca. 

Aquesta va ser, i deu contar en acta d’una similar les expressions exactes del vicepresident del 
Consorci en aquells moments, i president de la Fundació Vallès Oriental . Analitzant que conjuntament, 
en aquesta operació havíem aconseguit recursos que d’altre manera no s’haguessin pogut aconseguir 
i a més a més, veient també de manera positiva la dinàmica en què el centre educatiu havia desplegat 
la seva feina en els darrers mesos. Òbviament, hem consensuat tots els elements i tots els argument 
que assenyalava abans la senyora regidora complint fil per randa les previsions dels estatuts, 
començant òbviament per consensuar la figura de la persona que ha dirigit aquesta operació i que ho 
ha fet d’una manera esplèndida, per cert! I des d’aquest punt de vista ens hi sembla, que es tanca una 
etapa que s’ha fet la feina que s’havia previst, que ens agradaria pels motius que ha assenyalat la 
regidora, que aquesta etapa no s’hagués acabat, perquè entenem que cal tenir l’experiència, la 
història, també en aquesta visió de l’organització de l’educació especial, però en tot cas, la voluntat de 
la Fundació era clara, nosaltres, com ha dit la Pietat Sanjuán tenim totes les portes obertes, i en tot 
cas, també a la darrera reunió, el compromís de col�laboració entre les dues entitats va quedar també 
prou palès, entenent que un element essencial de futur passa perquè, òbviament els nens i les nenes 
que avui van a l’escola Montserrat Montero tinguin una relació amb la pròpia Fundació, que és una 
oferta imprescindible per la comarca. Aquesta és la història que es pot consultar fil per randa a les 
actes del propi Consorci.

En tot cas, ningú ha demanat votació, entenem per tant, que hi ha unanimitat en aquesta aprovació de 
conveni, i també amb aquesta modificació d’estatuts. Per tant, quedaria aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número nou, que és l’aprovació del reglament d’ús de les instal�lacions esportives 
municipals de Granollers, endavant.

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL�LACIONSAPROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL�LACIONSAPROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL�LACIONSAPROVACIÓ DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES INSTAL�LACIONS    
ESPORTIVES MUNICIPALS DE GRANOLLERSESPORTIVES MUNICIPALS DE GRANOLLERSESPORTIVES MUNICIPALS DE GRANOLLERSESPORTIVES MUNICIPALS DE GRANOLLERS

L'activitat esportiva a les instal�lacions esportives municipals de la nostra ciutat, ha crescut any rere 
any de manera important. Ha crescut el nombre de practicants, el nombre de modalitats esportives i 
també el nombre de instal�lacions esportives. Per tant, cal tenir un document que reguli l'us de les 
instal�lacions tant per a practicants com per a espectadors i organitzadors d 'esdeveniments esportius.

La Comissió d'Entitats del Consell Municipal de l'Esport va elaborar una normativa que regulés el 
normal ús de les instal�lacions esportives i pugues estar a l'abast de tots els interessats. El reglament 
defineix d'entre altres el següent aspecte:

• El tipus de gestió (directa o indirecta) de les instal�lacions esportives municipals
• Els tipus d'usuaris.
• El nombre mínim d'esportistes per equip per tal de poder accedir a la utilització de la instal�lació 
esportiva.
• El protocol per tal que les entitats accedeixin a les instal�lacions .
• La responsabilitat del material esportiu de les instal�lacions  (el material fixe i el material fungible).
• El cost de la utilització de les instal�lacions per part dels clubs i /o dels esportistes particulars.
• La gestió de la publicitat a les instal�lacions així com la gestió del servei de bar i restauració a les 
mateixes.



Un cop elaborat el reglament d'ús, aquest va ser presentat al plenari del Consell Municipal de l'Esport 
per rebre'n també la seva conformitat.

D'acord amb l'informe favorable del cap del Servei d'Esports d'aquest Reglament que ha de permetre 
una millora en la gestió de les instal�lacions esportives municipals i per tant una millora en el 
desenvolupament de les activitats que s'hi realitzaran.

    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  Reglament d'ús de les instal�lacions esportives municipals de Granollers d'acord 
al document adjunt.

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. 63.2 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'hagin presentat cap reclamació 
s'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT la modificació de referència. 

Alcalde president:
Bé, té la paraula, ara sí, el regidor d’esports en el paper que li pertoca per presentar aquest reglament, 
endavant.

Sr. Junqueras:
Sí, gràcies senyor alcalde. Tal i com deia la senyora secretària, avui portem a aprovació el reglament 
d’ús d’instal�lacions esportives, ha estat un procés llarg, meditat, que ha tingut tots els ingredients que 
ha de tenir, o molts dels ingredients que ha de tenir un pla d’usos perquè pugui ser, al capdavall 
eficaç. Va partir d’una detecció de necessitats, dels mateixos usuaris, dels mateix servei d’esports, 
això es va convertir en un redactat, elaborat pel servei d’esports que es va posar a disposició del 
consell municipal. Un consell municipal que com sabeu té representats de les escoles, de les entitats i 
dels partits polítics, aquest document va ser revisat, completat i un cop que aquest procés es va 
culminar, va ser el moment de posar-ho a disposició dels representants, dels portaveus dels partits 
amb representació en el consistori que li han donat el retoc final .

Aquest reglament té tretze apartats que van des de la part més genèrica, en l’apartat o el capítol 
primer, sobre normes generals, per després anar desgranant totes i cadascuna de les coses que 
poden estar passant en una instal�lació esportiva, que són moltes i variades, des de la pròpia manera 
amb la qual els usuaris fan servei d’instal�lació, passant per la utilització dels materials que hi ha en 
aquestes instal�lacions, per la publicitat que es pot tenir dintre d’aquestes instal�lacions. Com es 
gestiona el servei de bar, en el cas de que hi pugui haver-hi, com es fa el seguiment, el control 
d’aquest mateix reglament. El tema de les faltes, d’amonestacions, com això s’ha de tirar endavant, i 
evidentment, també del manteniment d’aquestes instal�lacions. Passant naturalment, pels preus 
públics d’acord, en el cas del lloguer de les instal�lacions .

Aquest reglament de fet, no deixa de ser una mica la radiografia, també del que és la nostra ciutat, 
perquè per una banda el que tenim i el que ens permet veure és la multitud i la complexitat i l’impuls 
de les nostres entitats. En aquests moments Granollers té registrades unes setanta entitats, de les 
quals, unes cinquanta-cinc són operatives, d’aquestes això representa al voltant de trenta esports 
diferents, d’aquests trenta esports diferents, diguem-ne que la meitat passen per les instal�lacions 
esportives. Això ja pot donar una mica de la magnitud de la complexitat del que això suposa, és a dir, 
aquestes instal�lacions, representen que han d’estar preparades, perquè tot això, i la varietat que això 
representa pugui tenir el seu encaix. Sí a més a més d’això, li sumen la quantitat d’escoles que als 
matins passen per les instal�lacions, això ens dóna una xifra aproximada d’uns trenta mil usuaris, i dic 
usuaris no accessos, usuari vol dir persones físiques, d’acord? que són les que passen per aquestes 
instal�lacions. Que és una quantitat significativa, que això representa molta varietat i que requereix un 
pla que pugui permetre que tot això es faci amb tota normalitat.



També, aquest mateix reglament, també una mica el que posa de manifest és la varietat de les nostres 
pròpies instal�lacions, per la seva tipologia, en aquest moment hi ha cinc camps de futbol, tres 
piscines cobertes, set pistes cobertes de vint per quaranta, més una en construcció, tres pistes de 
petanca, una pista de càsting, unes pistes d’atletisme, un complexe de tenis i dos espais de monopatí. 
Per tant, una variació important que aquest reglament intenta també regular tot això, també amb la 
seva ubicació, nosaltres habitualment diem que tenim una zona esportiva, al voltant de les piscines 
municipals, que efectivament allà, en aquells metres quadrats, hi passa molt de l’esport de la nostra 
ciutat, però també és veritat que cap al nord i cap al sud, també passen coses esportives, i també hem 
de poder regular això, i també naturalment, i quan estàvem parlant del parquet això també ho hem 
posat de manifest, també hem de gestionar instal�lacions que van des del camp de futbol fet a principi 
del segle passat, fins al pavelló de Can Bassa que es va inaugurar l’any passat, això també significa 
una varietat important a l’hora de poder gestionar aquests espais.

De fet, quan ve algú aquí a visitar-nos, a nosaltres ens agrada dir que tenim el pavelló més antic amb 
activitat esportiva, que és el parquet, que tenim un palau olímpic, això, en fi, ara per ara hi ha poca 
gent que ho pugui dir, que tenim un Tub, perquè el nom és prou significatiu, que és el que està donant 
més rendiment esportiu a Barcelona, perquè la seva manera de funcionament fa que sense la grada 
les pistes ocupin gairebé tota la plenitud de la instal�lació. També ens agrada dir que tenim el darrer 
pavelló, com el de Can Bassa, justament que té tots aquells requeriments perquè pugui ser un model 
mediambiental, per tant, el recorregut també de les nostres instal�lacions, també fa que sigui peculiar i 
que per tant també, tinguem que recollir-ho amb tot això. També és veritat, també voldria dir que no 
hem de confondre el reconeixement d’aquest document amb l’autocomplaença de pensar que tota la 
feina està feta, ni molt menys, és a dir, tota aquesta variació també suposa dificultats, i la nostra labor 
és de seguir treballant perquè aquesta varietat que en definitiva és un enriquiment del nostre patrimoni 
esportiu, doncs pugui estar a l’alçada de les circumstàncies.

Per acabar, una mica allà on hem començat, voler reconèixer i agrair la feina del servei d’esports amb 
tota l’elaboració dels documents, també als membres del Consell Municipal d’Esports que hi ha 
dedicat moltes hores a revisar el document, i que permet fer pensar de què aquest document és un 
document que tindrà el vist-i-plau de la pròpia... dels usuaris que l’utilitzen i per últim, també, en el 
Fermí, el Germán i la Isabel pels retocs, aquests últims que dèiem que té text definitiu. Gràcies.

Alcalde president:
Aquí sí que no hi ha anunciades intervencions. I sí la unanimitat de tots els grups, davant d’aquest 
reglament, per tant...

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 Alcalde president:
... passaríem ara a l’apartat de mocions. Senyora secretària té vostè la paraula, endavant.

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LMOCIÓ RELATIVA A LMOCIÓ RELATIVA A LMOCIÓ RELATIVA A L''''ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT EN DEFENSA DEADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT EN DEFENSA DEADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT EN DEFENSA DEADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT EN DEFENSA DE    
LA LEGITIMITAT DE L’ESTATUT D’AUTONOMIALA LEGITIMITAT DE L’ESTATUT D’AUTONOMIALA LEGITIMITAT DE L’ESTATUT D’AUTONOMIALA LEGITIMITAT DE L’ESTATUT D’AUTONOMIA     

Davant l’aprovació, el passat 29 d’abril, per part del Parlament de Catalunya, d’una resolució en 
defensa de la legitimitat de l’Estatut d’Autonomia.
Davant la petició expressa que el President de la Generalitat de Catalunya ha fet al municipalisme 
català de suport i adhesió a l’esmentada resolució.
Atès que l’Estatut porta aprovat i en desenvolupament quatre anys, i que les diferents administracions 
que representem el poble de Catalunya l’hem estat aplicant sense més dificultats que les de qualsevol 
nova llei.
Atès que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya va ser aprovat pel Parlament de Catalunya, aprovat per 



les Corts Generals, i ratificat pel poble català.
Atès que l’aprovació de l’Estatut ha obert un procés de consolidació i reconeixement de les 
competències pròpies dels ens locals, i que aquest procés ha de portar necessàriament a l’aprovació 
d’una llei d’hisendes locals, molt necessària per al bon funcionament local.
Atès que el recurs d’inconstitucionalitat posa en perill tots aquests avenços, però sobretot posa en 
dubte el que el poble de Catalunya sobiranament ha decidit.
Atès que el Tribunal Constitucional ha intentat dictar sentència en diverses ocasions, i no ha obtingut 
el consens necessari.
Atès que mentre dura la deliberació del Tribunal Constitucional s’han produït diverses disfuncions que 
afecten la meitat dels magistrats que l’integren, i que posicionen aquest Tribunal en un situació de 
possible desgast i descrèdit. 

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

Renovar el compromís de l’Ajuntament de Granollers amb l’Estatut d’Autonomia, com una 1.
expressió més de lleialtat a les institucions de les que ens hem dotat com a societat, i de respecte 
profund a la voluntat del poble de Catalunya

Adherir-nos a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 d’abril de 2010.  2.

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ERCERCERCERC
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: capcapcapcap

Alcalde president:
Següent...

10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT PER NORMALITZAR LA LLENGUA CATALANA ENMOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT PER NORMALITZAR LA LLENGUA CATALANA ENMOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT PER NORMALITZAR LA LLENGUA CATALANA ENMOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT PER NORMALITZAR LA LLENGUA CATALANA EN    
L’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES COMERCIALS IMPULSADA PER LA PLATAFORMA PERL’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES COMERCIALS IMPULSADA PER LA PLATAFORMA PERL’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES COMERCIALS IMPULSADA PER LA PLATAFORMA PERL’ETIQUETATGE DELS PRODUCTES COMERCIALS IMPULSADA PER LA PLATAFORMA PER    
LA LLENGUALA LLENGUALA LLENGUALA LLENGUA

L’etiquetatge en català es troba en una situació d’excepcionalitat, ja que no ocorre en cap altre lloc del 
món, en un context democràtic, que una llengua oficial amb més de 7,5 milions de parlants no s’empri 
en l’etiquetatge dels productes.

Rebre la informació dels productes en llengua catalana és un dret establert a la Llei  2/1993 de l’Estatut 
del Consumidor. Però algunes empreses, donat que no s’ha desplegat cap legislació que legislació 
que reguli la obligatorietat de rebre la informació dels productes en llengua catalana, no ajusten la 
seva oferta a les necessitats actuals dels seus consumidors, demostrant un greuge cap el consum 
responsable i respectuòs amb la llengua pròpia i oficial del territori on venen els seus productes .

Els ajuntaments, en aquest sentit, tenen la responsabilitat de salvaguardar els drets dels ciutadans 
davant el tracte que reben de les empreses, considerant l’ús del català com a mostra de respecte a 
l’entorn cultural i social, i a la llengua pròpia del país dels consumidors potencials .

Així ho especifica l’article 30.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que exposa que 
les empreses públiques de les corporacions locals, i també les seves empreses concessionàries quan 
gestionen o exploten el servei concedit, han d’emprar normalment el català en les instruccions d’ús, en 
l’etiquetatge i en l’embalatge dels productes o els serveis que produeixin o ofereixin .

L’article 37.2 d’aquesta mateixa llei estableix que les corporacions locals han de fomentar la imatge 
pública i l’ús del català i poden establir bonificacions i exempcions fiscals per als actes relacionats 
amb la normalització i el foment de l’ús de la llengua catalana.

Però en  moltes ocasions es pot comprovar com les ampolles d’aigua, begudes refrescants, cervesa, 
vi i cava que se serveixen en els bars, menjadors i actes institucionals o d’entitats que es fan a 



Catalunya, no estan etiquetades en català.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Que l’Ajuntament de Granollers es posicioni a favor de fomentar l’avenç de l’ús social del 
català en els àmbits competencials del seu municipi respecte a l’etiquetatge en català .

SegonSegonSegonSegon....  Que l’Ajuntament de Granollers, a partir del dia en el qual s’aprova aquesta moció, es 
comprometi a consumir totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats en 
català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals, com en l’explotació d’un servei públic 
concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.

TercerTercerTercerTercer ....    Que en tots els organismes que depenen de l’Ajuntament de Granollers (policia local, escoles, 
oficines de turisme, hospitals, instal�lacions esportives, etcètera) es consumeixi, a partir del dia en el 
qual s’aprova aquesta moció, totes les aigües, begudes refrescants, cerveses, vins i caves etiquetats 
en català, tant en el consum intern diari i els actes institucionals , com en l’explotació d’un servei públic 
concedit a una empresa quan produeixi o ofereixi algun d’aquests productes.
 
QuartQuartQuartQuart.... Traslladar aquesta moció a la mesa del Parlament de Catalunya i a l’entitat Plataforma per la 
Llengua perquè l’Ajuntament de Granollers s’adhereixi a la campanya A Taula, en català.

APROVAT EL PUNT NÚMAPROVAT EL PUNT NÚMAPROVAT EL PUNT NÚMAPROVAT EL PUNT NÚM ....    1111    DE LA MOCIÓDE LA MOCIÓDE LA MOCIÓDE LA MOCIÓ     10101010....2222    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ERCERCERCERC
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: capcapcapcap

REBUTJATS ELS PUNTS NÚMREBUTJATS ELS PUNTS NÚMREBUTJATS ELS PUNTS NÚMREBUTJATS ELS PUNTS NÚM ....    2222,,,,    3333    IIII    4444    DE LA MOCIÓDE LA MOCIÓDE LA MOCIÓDE LA MOCIÓ     10101010....2222    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: CIUCIUCIUCIU ERCERCERCERC
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: PSCPSCPSCPSC PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: capcapcapcap

Alcalde president:
Passem al següent punt, senyora secretària.

10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A RECHAZO AL ANUNCIO DEL GOBIERNO POR EL QUE SEMOCIÓ RELATIVA A RECHAZO AL ANUNCIO DEL GOBIERNO POR EL QUE SEMOCIÓ RELATIVA A RECHAZO AL ANUNCIO DEL GOBIERNO POR EL QUE SEMOCIÓ RELATIVA A RECHAZO AL ANUNCIO DEL GOBIERNO POR EL QUE SE    
PROPONE LA CONGELACION DE LAS PENSIONESPROPONE LA CONGELACION DE LAS PENSIONESPROPONE LA CONGELACION DE LAS PENSIONESPROPONE LA CONGELACION DE LAS PENSIONES

Las graves dificultades económicas y de paro que vive nuestro país y el desmesurado déficit público, 
obligan a adoptar medidas extraordinarias, también exigidas por nuestra pertenencia a la zona euro, 
que a su vez atraviesa un período de inestabilidad al que es preciso dar soluciones coordinadas. En 
este contexto el Presidente del Gobierno anunció el pasado 12 de mayo en el Congreso de los 
Diputados algunas decisiones que, de adoptarse, lesionarían injusta e injustificadamente a más de 5 
millones de pensionistas, rompiendo de paso uno de los logros mayores de nuestra democracia: el 
Pacto de Toledo.

Conviene recordar que dicho Pacto de Estado se alcanzó en 1995 entre todos los Grupos 
Parlamentarios, y mereció el respaldo de los sindicatos en 1996 mediante el Acuerdo sobre 
consolidación y racionalización del sistema de pensiones .

Estos acuerdos, fruto de un amplio y responsable diálogo político y social, sacaron a nuestra 
Seguridad Social de la incertidumbre económica y garantizaron un sólido compromiso de todos para 
hacer viable y sostenible nuestra Seguridad Social .

500.000 millones de pesetas de déficit, inseguridad de poder cobrar las pensiones e incertidumbre de 
los pensionistas para mantener su poder adquisitivo fueron, entre otras, razones para que todos los 
partidos asumieran el Pacto de Toledo y sus recomendaciones.

La Ley 24/1997, de 16 de julio, de consolidación y racionalización de la Seguridad, fue resultado 
directo del Pacto de Toledo, cuyo cumplimiento se quiso garantizar con la participación de todos los 



Grupos Parlamentarios, constituyendo al efecto una Comisión en el Congreso de los Diputados. Esta 
Comisión ha ido evaluando el cumplimiento de compromisos y recomendaciones desde entonces y lo 
ha hecho con eficacia y con rigor bajo diversos gobiernos.

En la actualidad está examinando un documento de fecha 29 de enero de 2010, enviado por el 
Gobierno para examen y debate, de modo que los acuerdos que pudieran alcanzarse dieran lugar a 
aquellas reformas y modificaciones legales pactadas entre todos los grupos políticos, sin olvidar la 
participación de los agentes sociales en el proceso de diálogo social actualmente abierto .

El anuncio de recortes en los derechos de los pensionistas, principalmente el derecho a la 
revalorización en función del IPC (artículo 11 de la Ley 24/1997, de 16 de julio), viene a romper el 
Pacto de Toledo, una de las más importantes conquistas de nuestra democracia. Estos recortes privan 
de derechos a más de cinco millones de pensionistas y nos hace retroceder a los tiempos en los que 
el Gobierno, según criterios de oportunidad y de conveniencia política, daba o negaba la 
revalorización de las pensiones y, por tanto, daba o quitaba poder adquisitivo a las debilitadas 
economías de los pensionistas.

Se producirían otros efectos adicionales e indeseables de empobrecimiento para los pensionistas al 
bloquear “sine die” la base sobre la que se actualizarían las pensiones tras el bloqueo de su cuantía 
que plantea ahora el Gobierno.

La experiencia indica que este tipo de medidas, combinadas con la elevación de impuestos, en 
especial el IVA (2 puntos de subida en julio próximo), generan problemas añadidos en el consumo y 
en el empleo, cuya evolución, si no se corrige con reformas adecuadas, pondrá en peligro los ingresos 
por cotizaciones, que son esenciales para mantener nuestro sistema de Seguridad Social.

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

1º) Instar al Gobierno de España a que elimine las medidas previstas para la supresión de la 
revalorización de las pensiones contributivas .

2º) Solicitar que se convoque la Comisión del Pacto de Toledo de modo urgente para reanudar los 
trabajos de la misma, a fin de que se acuerden por todos los grupos las reformas que sean necesarias 
para que se garantice la viabilidad y el futuro de nuestro sistema de Seguridad Social . 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: PPPPPPPP CIUCIUCIUCIU
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: PSCPSCPSCPSC
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: ERCERCERCERC

Alcalde president:
La darrera.

10101010....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LA COL�LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓMOCIÓ RELATIVA A LA COL�LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓMOCIÓ RELATIVA A LA COL�LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓMOCIÓ RELATIVA A LA COL�LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ    
GENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓGENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓGENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓGENERAL DE L’ESTAT EN L’ÀMBIT DE LA IMMIGRACIÓ

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen l’obligació d’inscriure’s en el Padró del municipi on es resideix habitualment. El text legal 
configura el padró municipal com el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi . 

Tanmateix, la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a 
Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, 
disposa que els ajuntaments incorporaran al padró als estrangers que tinguin el seu domicili habitual 
en el municipi.

D’acord amb el que estableix la Llei de Bases del Règim Local, la inscripció dels estrangers en el 
padró municipal no constitueix prova de la seva residència legal a Espanya ni els atribueix cap dret 
que no els hi confereixi  la legislació vigent, especialment en l’àmbit de drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya.



La legislació vigent en matèria d’estrangeria, la referida Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, 
modificada per la Llei Orgànica 2/2009, d’11 de desembre, disposa que totes les administracions 
públiques basaran l’exercici de les seves competències vinculades amb la immigració amb respecte a 
un seguit de principis entre els que podem citar: la coordinació amb les polítiques definides per la Unió 
Europea, la integració social dels immigrants, la lluita contra la immigració irregular i la persecució del 
tràfic il�lícit de persones, la igualtat efectiva entre dones i homes... Tanmateix, la llei estableix els 
supòsits i els procediments per a l’estança i residència dels estrangers al nostre país .

La aplicació de les polítiques d’immigració i la integració de les persones estrangeres en els nostres 
municipis requereixen de la col�laboració i coordinació de totes les administracions públiques 
(Administració General de l’Estat, Generalitat de Catalunya, Diputacions, Consells Comarcals i 
Ajuntaments). Només, des de la col�laboració i coordinació de les administracions públiques es 
possible dur a terme una veritable política d’immigració i integració .

Els ajuntaments han pogut constatar que si no s’aplica una acurada política d’immigració finalment 
són els municipis que han de fer front, sense els mitjans i recursos necessaris, a una integració que 
resulta en aquests termes molt difícil o quasi impossible .

La Llei de Bases de Règim Local per l’exercici de les competències que li son pròpies en matèria 
d’estrangeria ja preveu que la Direcció General de la Policia pugui accedir a les dades d’inscripció 
dels estrangers inscrits en els padrons municipals .

Però, cal fer un pas més per tal de millorar la coordinació de les administracions en matèria 
d’estrangeria. En aquest sentit, es fa imprescindible una actitud més activa i comunicar a 
l’administració competent les situacions d’estança o residència il�legal en el nostre municipi .

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

“1.- L’Ajuntament de Granollers comunicarà a la Direcció General de la PoliciaDirecció General de la PoliciaDirecció General de la PoliciaDirecció General de la Policia la situació d’estança 
i/o residència il�legal en el nostre municipi de totes aquelles persones estrangeres que tingui 
coneixement per la seva inscripció en el padró d’habitants oooo,,,,    en el seu casen el seu casen el seu casen el seu cas,,,,    reclamar al Govern dereclamar al Govern dereclamar al Govern dereclamar al Govern de    
l’Estat que procedeixi a la sol�licitud permanent d’aquestes dadesl’Estat que procedeixi a la sol�licitud permanent d’aquestes dadesl’Estat que procedeixi a la sol�licitud permanent d’aquestes dadesl’Estat que procedeixi a la sol�licitud permanent d’aquestes dades ....

2.- Facultar a l’Alcalde per l’adopció de les resolucions necessàries per fer efectiu aquest acord .

3.- Comunicar aquest acord al President del Govern de l’EstatPresident del Govern de l’EstatPresident del Govern de l’EstatPresident del Govern de l’Estat i al Delegat del Govern de l’Estat a 
Catalunya.” 

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: PPPPPPPP
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ERCERCERCERC
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: capcapcapcap

Alcalde president:
Moltes gràcies. Passem ara a l’apartat de precs, preguntes i interpel�lacions. 

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

Alcalde president:
En tot cas, Esquerra Republicana, Partit Popular, no?. Convergència i Unió? endavant, senyor Canet.

Sr. Canet:
Gràcies, senyor alcalde. El que li diré ara no li sorprendrà perquè fa una estona m’ho ha sentit dir en la 
Junta General de Granollers Promocions, però l’atzar o la casualitat ha fet que alguns propietaris de 
pisos adjudicataris, de pisos de Can Comes estiguin preocupats per la manera que s’està endarrerint 
tot aquest tema, i el meu compromís va ser amb ells de fer-ho públic i d’exposar-li avui, aquí els 
nostres neguits que són exactament els mateixos. Simplement tornar-li a demanar el mateix que li 



hem dit en la junta general, una màxima celeritat amb l’entrega d’aquestes vivendes, la màxima 
celeritat que ja portem molt de temps d’endarreriment i que amb preocupació també veuen com alguns 
dels seus compromisos que van adquirir envers a les vivendes que ocupen o altre tipus de 
compromisos, perquè aquesta gent doncs estiguin molt neguitosos, es va construir el bloc en un 
termini, des del meu punt de vista record, cosa que s’ha de felicitar a l’empresa constructora que va 
fer-ho, però la veritat és que d’ençà que varen acabar les obres, al mes d’octubre aquests pisos 
encara no han estat entregats, avui mateix, ja li dic, la casualitat o l’atzar ha fet que es porti aquest 
crèdit a fi i efecte d’agilitzar tot això. Simplement el nostre prec és dir-li que l’acceleri al màxim i ho 
acceleri en tant que també hi ha un neguit de la pujada d’IVA del mes de juliol, si aquests pisos 
s’escripturen al mes de juliol, algú haurà d’entomar aquesta pujada del percentatge que suposi, i 
nosaltres creiem que ho ha de ser ni l’administració ni han de ser els propietaris, per tant reitero el 
meu prec, i ja sé que era un compromís que vaig agafar amb aquesta gent i crec hauria de fer-ho. 
Moltes gràcies.

Alcalde president:
Gràcies, senyor Canet. En tot cas, li contestarà el senyor Terrades.

Sr. Terrades:
Bé, una part de la... justament hi ha hagut endarreriment amb l’entrega d’aquests habitatges, una part 
de la resposta ja l’he donada quan hem explicat l’operació de préstec, per l’acabament no d’aquesta 
obra, si no la del pàrquing soterrani en l’entorn de la plaça pública que hi haurà a Can Comes. Els 
habitatges estan acabats, el problema que hi ha hagut és que per poder donar les llicències de 
primera ocupació, l’obra organitzadora ha d’estar acabada. S’han donat les instruccions oportunes... i 
a més a més, estan actuant aquí dues empreses, la que està acabant el pàrquing i la que ha d’acabar 
la urbanització de la part superior, que justament li correspon a la promoció privada que ha promogut 
el pla parcial. Unes obres d’urbanització d’aquest entorn que s’han reemprés i s’han donat les 
instruccions oportunes per tal de què..., diguem que les voreres de l’entorn de l’edifici pugui estar 
acabades, fins i tot abans del termini que jo li he explicat d’acabament de les obres, per tal de què els 
serveis d’urbanisme pugui donar la llicència de primera ocupació i perquè la societat municipal pugui 
procedir a la signatura de les escriptures públiques amb els adjudicataris .

Alcalde president:
Moltes gràcies. Una altra pregunta? Endavant senyor Canal. 

Sr. Canal:
Gràcies. Volia fer una pregunta a la regidora de cultura, la senyora Barnusell. En un dels múltiples 
papers de propaganda que setmanalment ens arriben a les mans, descobrim, és aquest concretament, 
en una propera taula rodona que organitza la plataforma Stop Kàrting Llinars del Vallès que hi 
col�laboren l’Ateneu de Granollers, l’Assemblea per Unitat Popular i el Museu de Granollers. Vol dir 
això, que el Museu de Granollers es posiciona en contra del Kàrting de Llinars, o potser que el Museu 
de Granollers en representació de l’Ajuntament de Granollers pren partit cap una opció determinada? 
Creiem que s’ha fet un ús indegut del logo del Museu i voldríem que la regidora de cultura ens 
expliqués en què consisteix exactament aquesta col�laboració, i si troba correcte que l’organisme: 
Museu de Granollers consti en aquest full de propaganda. Gràcies. 

Alcalde president:
Endavant, regidora.

Sra. Barnusell:
Desprès, si de cas... és la primera notícia que en tinc, jo no l’havia vist, he vist uns fulletons enganxats 
quan venia cap aquí al Ple... en els mecanismes de pancartes d’entitats... allò, que municipalment es 
posen, que parlava sobre el kàrting, però no m’he l’he mirat detalladament, és la primera constància 
que en tinc, per tant ho averiguaré i demanaré, en aquest cas explicacions de quin és la part que 
emprenem.



Alcalde president:
En tot cas, és evident que el Museu no es posiciona sobre temes com aquest. Més preguntes?

Sr. Canal:
Té l’oportunitat de veure el full.

Alcalde president:
Sí, en tot cas, ja ens ho creiem, i també li ha dit que analitzarà el tema i en tot cas, el contestarà amb 
precisió, tot i que, ja li reitero com a president del Museu de Granollers que no s’ha posicionat, 
almenys en un acte formal sobre el tema del kàrting.

Sr. Canal:
Molt bé, gràcies. Esperarem la resposta de la senyora Barnusell, malgrat vostè ens aclari el que ens 
aclara. 

Alcalde president:
Endavant...

Sr. Canal:
Volia fer també, al regidor senyor Albert Camps, dues preguntes molt concretes que ens varen fer uns 
veïns al barri de Sota el Camí Ral. Primera: s’ha previst la instal�lació de carpes d’oci, altrament dits 
xiringuitos al voltant del camp de futbol de Primer de Maig de cara a aquest estiu. I segona pregunta: 
es vol instal�lar un hort a la plaça de les Hortes.

Alcalde president:
El senyor Albert Camps, té la paraula. Endavant.

Sr. Camps:
La primera pregunta és que no. I la segona pregunta és que estem redactant el projecte de 
remodelació de la plaça de les Hortes i uns ciutadans, doncs van explicar-nos la petició... ens van fer 
arribar la petició de instal�lar un hort urbà en remodelació que plantejàvem de la plaça . Es va recollir la 
iniciativa i el que s’ha fet, ha estat consultar-la amb l’associació de veïns, no? i també amb les 
comunitats, quan ara, en les properes setmanes anirem a explicar el projecte. En el projecte que tenim 
aprovat no hi consta l’hort urbà, en tot cas, serà una qüestió que farem, que tirarem endavant sempre i 
quan hi hagi consens de tothom en aquest sentit.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Més preguntes, senyor Canal?

Sr. Canal:
Sí, vull fer una pregunta al senyor alcalde, malgrat abans el senyor Terrades, i la senyora Olano deien 
que poder no era una època adequada per a poder parlar de les inversions. Home, a mi em sembla 
que sí, perquè certament jo quan engego la tele o obro el diari només em parlem de restringir despesa 
pública, no? per tant, era un tema que a mi em sembla que sí que era adequat. En tot cas, jo volia 
reproduir un paràgraf de la nostra intervenció que vam fer en el Ple d’aprovació dels pressupostos del 
desembre passat, és una intervenció molt breu que diu: Nosaltres, que volem un alcalde valent i 
honest; que repeteixo, perquè ja ho havia dit abans, vostè ho és. Creiem que ha de parlar clar a la 
ciutadania, explicar la situació actual, i dir a quins projectes haurà de renunciar, tot canviant-los per 
altres de més assolibles, i els ha d’explicar quines prioritats té l’equip de govern i quins serveis públics 
essencials garantirà, i a més a més ha de convèncer als ciutadans perquè col�laborin en el 
desenvolupament de la ciutat i ens ajudin amb la seva responsabilitat en no augmentar la despesa . 



La pregunta seria: creu que ha arribat l’hora de fer aquesta acció que li sol�licitàvem donades les 
actuals perspectives en front a les peticions advertides des del govern central i la Generalitat de 
restringir aquesta despesa pública.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, podríem analitzar la mesura que ha proposat el govern de l’Estat, i en tot cas, també 
deixar-la en suspens fins que el dijous no la convalidi el Parlament, el Congrés dels Diputats, que ens 
hi sembla que és el que tocaria. Dir-li que, en primer lloc, si em permet una valoració sobre el decret 
que vam llegir ahir, amb sorpresa, en el butlletí oficial de l’Estat, algunes consideracions. La primera, 
ho he manifestat en moltes ocasions, a nosaltres ens agrada aquells procediments que tenen el diàleg 
i la concertació com a mecanisme, i per tant no ens agrada quan ens trobem a sobre la taula per 
sorpresa un decret, per tant, des d’aquest punt de vista ja hem manifestat que sempre cal establir com 
a element essencial per avançar la taula de concertació, per tant, des d’aquest de vista ens hi sembla 
que el procediment utilitzat no va ser el correcte. En segon lloc, creiem que les previsions que fa el 
govern de l’Estat en matèria de restricció al crèdit als ajuntaments, haurien de matisar-se, perquè no 
és el mateix un ajuntament que té esgotat el seu límit d’endeutament, que un ajuntament que té un 
recorregut com el de l’Ajuntament de Granollers que és encara, com deia fa un moment de quaranta 
milions d’euros.

Des d’aquest punt de vista no es pot tractar igual un ajuntament, per exemple, com el de Madrid que 
ha esgotat d’una manera, jo diria que extraordinària, la capacitat de crèdit molt més enllà dels límits 
legals que la d’un ajuntament que ha gestionat correctament i que té una marge de maniobra positiu i 
correcte, que segueix liquidant amb romanents de tresoreria favorables i positius, i que a més a més 
insisteixo està de l’índex cent vint-i-cinc que és marge d’endeutament, està a setanta, per tant que té 
un tram per seguir fem accions de transformació. 

Dit això, òbviament nosaltres haurem de respectar el que marqui el Congrés dels Diputats, una 
vegada que aquest document estigui aprovat, però ho farem tenint en compte: en primer lloc, que 
creiem que les accions inversores previstes per l’Ajuntament són les que han de ser, i per tant, que 
malgrat no puguem fer ús del crèdit al l’any 2012 perquè ben probablement aquest decret que es 
convalidarà el dijous que ve ho impedirà. Nosaltres buscarem la forma per tal de respectar el màxim 
possible els compromisos que tenim amb els ciutadans i les ciutadanes perquè creiem que la ciutat ho 
necessita i que l’estructura econòmica d’aquest Ajuntament ho permet. Òbviament, en el moment que 
hàgim d’ajustar, ajustarem buscant la mínima lesió possible i ho farem, com no pot ser de cap altra 
manera, públic i notori, estem buscant... per tant, hi hem treballat ja amb el interventor i amb la 
senyora secretària, i amb els tècnics municipals aquells elements per tal de llegir la nostra estructura 
d’inversions i adaptar-la a les noves circumstàncies, reduint insisteixo el mínim possible les accions, 
insisteixo de què les considerem necessàries. I també, perquè s’ha de fer així, buscarem formules 
imaginatives de gestió, estic convençut que el futur passa en molts àmbits per estratègies de 
partenariat entre el públic i el privat. I en aquest camí estem treballant, i estem convençuts que sabem 
també trobar acords que permetin mantenir un ritme crec que necessari d’implementació d’algunes de 
les inversions que estan en el pressupost, que no s’han posat en el pressupost per alegria, si no que 
s’han posat en el pressupost simplement perquè hi ha un anàlisi clar i contundent de quines són les 
necessitats de la ciutat i estan, i s’ha avançat en aquesta línia molt clara, hi haurà d’haver-hi ajustos, 
sí! Recordem que aquest pressupost d’enguany ja vam tenir una disminució del quatre per cent, 
haurem de seguir en aquesta línia? Sí! Però en tot cas, insisteixo en què la línia inversora, quan 
parlem d’una administració que està econòmicament equilibrada és una bona línia per mantenir 
l’activitat econòmica en un entorn determinat, i creiem que al 2012, perdó al 2011 hauria de ser un any 
que aquelles administracions que tenim capacitat per fer-ho hauríem de poder seguir invertint; 
hauríem de poder-ho fer! 

Més preguntes? No? restem a disposició dels ciutadans i ciutadanes que ens acompanyen. Doncs si 
no hi ha res més, aixecaríem la sessió. 

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