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Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sra. Joana Santana i Ruano
Sr. Pius Canal i Canals
Sra. Maria Pons i Rodríguez
Sr. Germán Cequier i Bardají
Sra. Laura Tintó i Botey
Sr. Albert Canet i Caldero
Sr. Salvador Pardo i González
Sra. María Ángeles Olano García
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sra. Isabel Alcalde i Sastre
Sr. Pep Mur i Planas

Secretària general accidental
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ABSÈNCIES JUSTIFICADES
Sr. Enrique Hernández Alcalde

Alcalde president:
Bé, molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió de Ple ordinari del mes d'abril, darrera 
d'aquest mandat i en tot cas la iniciem també expressant el condol de la corporació per la mort de la 
persona que ens va acompanyar en aquest Ple tantes vegades, la Núria Badia, Secretària d'aquesta 
Corporació durant molts anys, amb una llarga i dilatada trajectòria com a funcionària de la casa, amb 



llarg servei a Granollers des de la funció pública, per tant, que consti amb acta senyora Secretària el 
condol de la Corporació per la mort de la Núria Badia, anava a dir per la senyora Badia, per la mort de 
la Núria Badia i en tot cas transmetrem aquest acord també, si els sembla, a la família. 

Per tant, iniciaríem la sessió amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior del mes de març, si no hi 
ha cap inconvenient, aprovarem l'acta, 
 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     29292929    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2011201120112011

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

Alcalde president:
Passem als punts 2 i 3 que son els de control i fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la 
corporació, endavant, 

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    9999    AAAA    12121212,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    7777,,,,    14141414,,,,    21212121    IIII    28282828    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2011201120112011,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

Alcalde president:
Si no hi ha observacions passarem al punt número quatre que és en aquest cas un punt singular. És 
en concret el sorteig públic per tal de designar presidents i vocals a les meses electorals de les 
eleccions locals del 2011, procedirem ara a realitzar el sorteig, 

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DE    
PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS,,,,    PER A LES ELECCIONS LOCALSPER A LES ELECCIONS LOCALSPER A LES ELECCIONS LOCALSPER A LES ELECCIONS LOCALS    2011201120112011,,,,    
QUE SQUE SQUE SQUE S''''HAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIA     22222222    DE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DEDE MAIG DE     2011201120112011

El Butlletí Oficial de l'Estat núm. 75, de 29 de març de 2011, publica el Reial Decret 424/2011, de 28 
de març, pel qual es convoquen eleccions locals, que s'han de celebrar el proper dia 28 de novembre 
de 2010.

L'art. 26 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que la 
formació de les Meses electorals es competència dels Ajuntaments en ple sota la supervisió de les 
Juntes Electorals de Zona.

Que, l'art. 26, apartat 2 de la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener, que modifica la referida Llei 
orgànica núm. 5/1985, estableix que el President i els dos Vocals de cada mesa són designats 
mitjançant sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa 
corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels sixanta 
cinc podran manifestar la seva renuncia en el termini de set dies . A més diu, que el President haurà de 
tenir el títol de Bachiller o el de Formació professional de segon grau , o subsidiàriament, el de Graduat 
Escolar o equivalent. També s'ha de procedir al nomenament de dos suplents per cadescun dels 
membres de la mesa (apartat 3 d'aquest article)

I l'apartat 4 del mateix article anterior de la Llei orgànica 5/1985, diu que el sorteig esmentat s'ha de 
realitzar entre els dies vint-i-cinc i vint-i-nové posteriors a la convocatòria; es a dir, tenint en compte la 



data de convocatòria que s'ha fet esmen, el sorteig s'ha de celebrar entre els dies 23 i 27 d'abril de 
2011.

Com sia que el sorteig es pot celebrar per qualsevol mitjà aleatori o mecanisme d'atzar, es considera 
adient realitzar el sorteig mitjançant un "bombo", en el què s'han introduit les boles del núm. 0 al 9, i el 
mecanisme per designar els membres de les 70 meses electorals del terme municipal de Granollers, 
respectant els requisits de l'art. 26.2 esmentat, és el següent:

1. Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s'iniciarà la designació del primer component de cadescuna de les 
meses de cada secció, que serà el de President titular.
2. I una segona extració de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents.

Que el resultat del sorteig s'ha de comunicar al President de la Junta Electoral de Zona de Granollers.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Procedir al sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció censal 
electoral corresponent, per designar el President i els Vocals que han de formar part de la mesa 
electoral en les Eleccions Locals a celebrar el dia 22 de maig de 2011, mitjançant el mecanisme 
d'atzar d'utilització de "bombo" amb boles del 0 al 9, seguint els criteris establerts en l'art. 26.2 i 3 de 
Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i seva modificació per  la Llei 
orgànica núm. 2/2011, de 28 d gener:

1.  Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s 'iniciarà la designació del primer component de la mesa, que serà el de 
President titular. Núm. sortit: 154
2.  I una segona extració de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents. Núm. sortit: 81

SegSegSegSegonononon.-.-.-.- Notificar al President de la Junta Electoral de Zona de Granollers el resultat del sorteig . 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Queda clar que la persona que ha fet la designació és el senyor Cañas.

Molt bé, fet aquest sorteig que dóna inici a un procediment que és de les eleccions del 22 de maig 
passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Programació Relacions Ciutadanes i Serveis 
d'Alcaldia, el punt número 5, senyora Secretària que es el que aprovem un dictamen en el que 
aprovem  definitivament  la transformació de l'Organisme Assessor de Participació Sectorial i 
Territorial “Pla Director de Societat del Coneixement” en el “Consell Assessor de Societat del 
Coneixement”, endavant, 

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

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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA TRANSFORMACIÓ DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DE LA TRANSFORMACIÓ DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DE LA TRANSFORMACIÓ DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DE LA TRANSFORMACIÓ DE    
LLLL''''ORGANISME ASSESSOR DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISME ASSESSOR DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISME ASSESSOR DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISME ASSESSOR DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIAL     """"PLA DIRECTOR DEPLA DIRECTOR DEPLA DIRECTOR DEPLA DIRECTOR DE    
SOCIETAT DEL CONEIXEMENTSOCIETAT DEL CONEIXEMENTSOCIETAT DEL CONEIXEMENTSOCIETAT DEL CONEIXEMENT""""    EN ELEN ELEN ELEN EL    """"CONSELL ASSESSOR DE SOCIETAT DELCONSELL ASSESSOR DE SOCIETAT DELCONSELL ASSESSOR DE SOCIETAT DELCONSELL ASSESSOR DE SOCIETAT DEL    
CONEIXEMENTCONEIXEMENTCONEIXEMENTCONEIXEMENT """",,,,    I DE LA SEVA COMPOSICIÓ I RÈGIM DE FUNCIONAMENTI DE LA SEVA COMPOSICIÓ I RÈGIM DE FUNCIONAMENTI DE LA SEVA COMPOSICIÓ I RÈGIM DE FUNCIONAMENTI DE LA SEVA COMPOSICIÓ I RÈGIM DE FUNCIONAMENT



Reunit en data 8 de febrer de 2011 l'òrgan “Pla director per a la Societat del Coneixement”, donant 
compliment a la recomanació del Pla Director Participatiu de la Societat del Coneixement, va acordar 
per unanimitat dotar-se d'un nou règim de funcionament i d'una nova composició, incorporant  
representants de sectors econòmics locals i professionals de reconegut prestigi en l'àmbit de la 
societat de la informació i el coneixement. 

Per acord de Ple de data 22 de febrer de 2011, s'aprovà inicialment la transformació de l'organisme 
assessor de participació sectorial i territorial "Pla Director de Societat del Coneixement" en el "Consell 
Assessor de Societat del Coneixement", establint-se 30 dies hàbils d'exposició pública a comptar des 
de l'endemà de la publicació del respectiu anunci al Butlletí Oficial de la Província, publicació que es 
va produir en data 10 de març de 2011, finalitzant el termini d'exposició pública el dia 14 d'abril de 
2010, durant el qual les persones interessades han pogut presentar les al�legacions que han estimat 
pertinents.

S'han formulat al�legacions durant el període d'exposició pública de l'esmentat acord per part de la 
Sra. Isabel Alcalde Sastre, en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya de Granollers, en 
data 30 de març de 2011, amb número de registre d'entrades 6269.

Atès l'informe de la Cap del Servei de Processos Estratègics.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... L'Article 49. c) de la Llei 7/1985 de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local que 
estableix la necessitat de la resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats en termini i, 
l´aprovació definitiva del Ple.

2222nnnn. 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 .-.-.-.- Desestimar les al�legacions a l'annex I del règim de funcionament del "Consell Assessor de 
Societat del Coneixement", expressades per la Sra. Isabel Alcalde, en representació d'Esquerra 
Republicana de Catalunya, que es relacionen a continuació, ja què no es considera essencial doncs 
l'estructura del Consell, dels òrgans de govern municipals i del propi organigrama executiu municipal 
proporcionen transversalitat suficient:

1- A l'Annex I. Afegir el/la regidor/a d’Educació a la composició inicial del Consell Assessor per a la 
Societat del Coneixement de Granollers, i que el Consell Escolar Municipal de Granollers proposi als 
tres representants de centres de Formació Professional de Granollers, públics o concertats, on 
s’imparteixin estudis relacionats amb la tecnologia i l’audiovisual . 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Estimar les al�legacions formulades als articles 3, 5, 9 i 12 relatius a composició, funcions, 
règim general de funcionament i modificació del règim de funcionament del "Consell Assessor de 
Societat del Coneixement", expressades per la Sra. Isabel Alcalde, en representació del grup 
municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, que es relacionen a continuació, ja què es considera 
que representen una millora del règim de funcionament, que cal tenir en compte, perquè contribueixen 
a una millor interpretació del mateix i a una major agilitat i dinamització del Consell a l'augmentar la 
capacitat per recollir propostes i treballar projectes concrets :

1. L'Article 3.3, deia: “El nombre de membres i de sectors representats es podrà ampliar a proposta de 
l'Alcaldia  o d’un terç dels seus membres. Hauran d’estar representats, com a mínim, els sectors de 
l’ensenyament i de l’empresarial”, i s'aprova la següent redacció: “El nombre de membres i de sectors 
representats es podrà ampliar a proposta de la presidència del Consell, dels grups municipals o un 
terç dels membres del Consell Assessor. Hauran d'estar representats, com a mínim, els sectors de 
l'ensenyament i empresarial”.

2.- L'Article 3.4, deia: “Podran participar en les activitats i reunions del Consell Assessor, a instàncies 



de l’Alcaldia o a petició d’un terç dels seus membres, representants d’altres entitats o administracions 
interessades en els temes concrets a debatre en les sessions. En els mateixos termes, gaudiran 
d’aquesta facultat els especialistes de vàlua reconeguda en les matèries a debatre en les sessions”, i 
s'aprova la següent redacció: “Podran participar en les activitats i reunions del Consell Assessor, a 
instàncies de la presidència del Consell, dels grups municipals o a petició d’un terç dels seus 
membres, representants d’altres entitats o administracions interessades en els temes concrets a 
debatre en les sessions. En els mateixos termes, gaudiran d’aquesta facultat els especialistes de 
vàlua reconeguda en les matèries a debatre en les sessions”. 

3.- L'Article 5, deia: “Analitzar, valorar i informar de les polítiques programades i executades per al 
desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement a Granollers”, i s'aprova la següent 
redacció: “Ésser informats, analitzar i valorar polítiques programades i executades per al 
desenvolupament de la societat de la informació i el coneixement a Granollers. Emetre i formular 
propostes i suggeriments en relació a l 'àmbit material d'actuació de societat del coneixement”.

4.- L'Article 9, deia al primer paràgraf: “El Plenari del Consell Assessor s’ha de reunir preceptivament, 
com a mínim, una vegada l’any, a convocatòria de la Presidència que ho haurà comunicat prèviament 
a l’Alcaldia de l’Ajuntament”, i s'aprova la següent redacció: “El Plenari del Consell Assessor s’ha de 
reunir preceptivament, com a mínim, una vegada l’any”.

5.- L'Article 9, deia al segon paràgraf: “Es podran convocar grups de treball extraordinaris a proposta 
conjunta de la Presidència”, i s'aprova la següent redacció: “Es podran convocar grups de treball 
extraordinaris a proposta de la persona que presideix el Consell ”. 

6- L'Article 9, deia al tercer paràgraf: “L’ordre del dia haurà d’incloure els temes o qüestions sobre les 
quals s’hagin de conèixer i deliberar en la sessió. Quan sigui possible, es farà constar quines són les 
persones convidades al Plenari”, i s'aprova la següent redacció:  “L’ordre del dia haurà d’incloure els 
temes o qüestions que caldrà que el Consell conegui i sobre els quals caldrà deliberar en la sessió. 
Així mateix a  l’ordre del dia es farà constar quines són les persones convidades al Plenari ”.

7- L'Article 12, deia al primer paràgraf: “La modificació d’aquest Reglament serà competència 
exclusiva del Plenari de l’Ajuntament de Granollers. Es podrà fer d’ofici, a proposta de l’Alcaldia o a 
proposta de la majoria absoluta dels membres del Consell Assessor. El procediment de modificació 
serà el previst en la normativa legal aplicable ”, i s'aprova la següent redacció: “La modificació d’aquest 
Reglament serà competència exclusiva del Ple de l’Ajuntament de Granollers. Es podrà fer a proposta 
de la persona que presideix el Consell, o bé a proposta de la majoria dels membres del Consell 
Assessor. El procediment de modificació serà el previst en la normativa legal aplicable ”.

8- L'Annex I, deia a l'últim paràgraf: “Tres membres designats directament per l’Alcaldia entre 
persones vinculades a les tecnologies, l’ensenyament, la recerca o el món laboral i empresarial”, i 
s'aprova la següent redacció: "Tres membres designats pel Consell Assessor a proposta dels grups 
municipals entre persones vinculades a les tecnologies, l’ensenyament, la recerca o el món laboral i 
empresarial"

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-   Aprovar la rectificació de l'errada tipogràfica següent, a l'Annex I “Un representant de 
cadascun municipis que formen part del Pla director de Societat del Coneixement “, i s'aprova la 
següent redacció: “Un representant de cadascun dels municipis que formen part del Pla director de 
Societat del Coneixement “.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Aprovar la transformació de l'organisme assessor de participació sectorial i territorial "Pla 
Director de Societat del Coneixement" en el "Consell Assessor de Societat del Coneixement", i de la 
seva composició i règim de funcionament, el text íntegre de la qual s'annexa a aquest acord, i acordar 
la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

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

Alcalde president:
Moltes gràcies. La senyora Garrido té la paraula, endavant, 



Sra. Garrido:
El passat 22 de febrer  es va aprovar inicialment la transformació de l'organisme assessor de 
participació sectorial “Pla director per a la Societat del Coneixement” en el "Consell Assessor per a la 
Societat del Coneixement", així com la seva composició i règim de funcionament. 

Aquest reglament de funcionament del Consell Assessor per a la Societat del Coneixement  ha estat 
sotmès a informació pública durant un període de 30 dies i durant aquest període ERC ens ha fet 
arribar algunes al·legacions per millorar el règim de funcionament .

Les al·legacions presentades per el partit d’ERC, en general ens han semblat que contribuïen a 
millorar el funcionament del CA i  ha donar més implicació i decisió a les persones que el composaran, 
professionals del sector que treball en el dia a dia en aquestes  temàtiques que ens ajudaran a 
conèixer millor quins són els reptes de futur per Granollers en relació a les noves tecnologies, unes 
tecnologies que són transversals a molts àmbits de la nostra ciutat, com l’educació i del qual hem 
considerat que no era necessari tenir representació ni de la regidoria ni del Consell Escolar, perquè 
considerem que dins el Consell Assessor aquest sector tindrà representant directament relacionats 
amb l’educació i que aquest representats del sector de l’educació   ens ajudaran a conèixer millor la 
situació del sector i les seves necessitats, a la vegada que des de l’ajuntament també podrem estar en 
contacte directe no només amb el sector educatiu, sinó també amb la resta de sectors com el laboral, 
l’audiovisual  i el formatiu, i de regidories a través de  les quals rebrem les aportacions o necessitats 
de futur que tinguin.

Volem agrair en general les aportacions  que ens han fet arribar perquè han contribuir aclarir alguns 
conceptes de representació a la vegada que també han contribuït  a fer més àgil el reglament o la 
presa de decisions. Moltes gràcies per tot.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí no hi ha demanades intervencions, si que també s'ha expressat en la Junta de 
Portaveus i en la Comissió Informativa l 'acord de tots els grups, per tant, l'aprovarem per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 :
Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de Secretaria, i de l'Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció 
Econòmica, el punt número 6 en el qual es proposa aprovar l'aval d'una operació de crèdit fet per 
Granollers Promocions, endavant, 
 :

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA ,,,,    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEIS     

CENTRALSCENTRALSCENTRALSCENTRALS,,,,    HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA
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DDDD''''IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    2222....000000000000....000000000000    EUROSEUROSEUROSEUROS,,,,    A CONTRACTAR PER LA SOCIETAT MERCANTIL GRANOLLERSA CONTRACTAR PER LA SOCIETAT MERCANTIL GRANOLLERSA CONTRACTAR PER LA SOCIETAT MERCANTIL GRANOLLERSA CONTRACTAR PER LA SOCIETAT MERCANTIL GRANOLLERS    
PROMOCIONS SA AMB LA CEPBPROMOCIONS SA AMB LA CEPBPROMOCIONS SA AMB LA CEPBPROMOCIONS SA AMB LA CEPB

Per resolució núm. 378 de 29 de març de 2.011 es va aprovar expedient relatiu a autoritzar i avalar 
operació de crèdit a llarg termini d'import 2.000.000 euros, a contractar per la societat mercantil 
Granollers Promocions SA amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona.

El punt sisè de la part dispositiva de l'esmentada resolució disposa ratificar aquesta resolució en la 
propera sessió de Ple. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Ratificar la resolució d'alcaldia núm. 378 de 29 de març de 2.011 referent a autoritzar i avalar 



operació de crèdit a llarg termini d'import 2.000.000 euros, a contractar per la societat mercantil 
Granollers Promocions SA amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, que es transcriu 
literalment:

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a autoritzar i avalar operació de crèdit a llarg termini d'import 2.000.000 euros, a contractar per 
la societat mercantil Granollers Promocions SA amb la CEPB,

FetsFetsFetsFets    ::::

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 tal de 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 
financera Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i avalada per l'Ajuntament de Granollers i operació 
de crèdit a llarg termini, d'import 2.500.000 €, formalitzada el 28/05/2010, amb la mateixa entitat 
bancària i també avalada per l'Ajuntament.

En data 29 de març de 2011 i número de registre d'entrada 6221, el gerent de Granollers Promocions 
SA presenta instància on comunica que per tal de finançar les inversions necessàries per iniciar 
l'explotació del futur aparcament de rotació a Can Comas i per atendre els desequilibris de tresoreria 
produïts per la transició de curt a llarg termini de les operacions de finançament de diferents inversions  
realitzades aquests darrers anys a petició de l'Ajuntament i el canvi progressiu d'objectius de l'activitat 
de la societat, ha de procedir a la contractació d'un préstec a llarg termini.

Atès l'exposat anteriorment, la societat mercantil Granollers Promocions SA inicia la contractació 
d'una nova operació de crèdit, per import de 2.000.000 €.  S'ha demanat oferta a l'entitat bancària 
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, amb la qual es va concertar els préstecs de 5.500.000 i de 
2.500.000 formalitzats el 24/12/2008 i el 28/05/2010 respectivament, que ha presentat oferta amb les 
condicions que a continuació es detallen:

Import del préstec: 2.000.000 euros
Entitat de crèdit: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Interès inicial: 5,350 %
Tipus d'interès properes revisions: euribor a 12 mesos + 2,50 %
Freqüència revisions: mensual
Comissió d'obertura: 0,250 %
Termini: 120 mensualitats
TAE: 4,782 %
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.

Atès que de la liquidació del pressupost del 2010 de l'Ajuntament en resulta un estalvi net positiu i que 
l'endeutament viu a curt i llarg termini, contractat o avalat, no supera el 75 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.



Atès l'informe emès pel gerent de Granollers Promocions SA en data 31 de març de 2.011, on exposa 
la necessitat immediata de la societat municipal de disposar d'aquest finançament per cobrir les 
desviacions sobre les previsions de tresoreria efectuades amb anterioritat. Aquestes desviacions 
obeeixen a una triple causa:

D'una banda, la paralització de les actuacions immobiliàries previstes al sector X, que ha comportat la 
no contractació del préstec promotor que hi anava vinculat, a la qual s'hi sumen les constants 
variacions de criteri i calendari per part de les entitats bancàries ; i d'altra, la ralentització de les vendes 
d'actius provocada per la situació econòmica general .

Fonament de dretFonament de dretFonament de dretFonament de dret

Article 52 i 53 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 .

L'article 54 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que els organismes autònoms i 
els ens i societats mercantils dependents, precisaran la prèvia autorització del Ple de la Corporació i 
informe de la intervenció per a la concertació d'operacions de crèdit a llarg termini.

D'acord amb l'article 21.1.k de la Llei de Bases de Règim local, en quan a la competència de l'alcalde 
per l'exercici de les accions judicials, administratives i la defensa de l'Ajuntament en matèries de la 
seva competència, i en cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit 
donant-ne compte a aquest en la primera sessió que celebri per a la seva ratificació .

L'article 4.1 l) de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, assenyala com a negoci exclòs de 
l'aplicació de dita llei la contractació d 'operacions financeres.

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer ::::     Autoritzar la contractació d'operació de crèdit a llarg termini d'import 2.000.000 euros amb 
l'entitat bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, amb les condicions que es detallen a 
continuació:

Import del préstec: 2.000.000 euros
Entitat de crèdit: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Interès inicial: 5,350 %
Tipus d'interès properes revisions: euribor a 12 mesos + 2,50 %
Freqüència revisions: mensual
Comissió d'obertura: 0,250 %
Termini: 120 mensualitats
TAE: 4,782 %
Garantia: Aval Ajuntament de Granollers

SegonSegonSegonSegon::::    Avalar operació de crèdit a llarg termini descrita al punt primer d'aquest acord, d'import 
2.000.000 euros, a contractar per la societat mercantil Granollers Promocions SA.

TercerTercerTercerTercer ::::    Facultar el senyor Alcalde a signar els documents que siguin necessaris per a la concreció de 
l'aval municipal.

QuartQuartQuartQuart::::    Comunicar 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.

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

SisèSisèSisèSisè::::    Ratificar aquesta resolució en la propera sessió del Ple .   



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

Alcalde president:
Molt bé, en aquest cas no hi ha intervencions, si que hi ha petició de votació. ¿Vots favorables a la 
proposta? 14 ¿Vots contraris? Cap ¿Abstencions? 10. 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:
Passem al punt número 7, en el qual s'aprova un expedient de modificació de crèdit, endavant senyora 
Secretària, 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    12121212////2011201120112011    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 121.000,00 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 12/2011.

Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària o la que hi ha és insuficient o no 
ampliable.

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 38 del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2011.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2011, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

    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'expedient MC AJT 12/2011 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 131.000,00 €, amb el detall següent:

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 



Alcalde president:
Bé, en aquesta modificació de crèdit hi ha acord. No hi ha intervencions sol�licitades, per tant quedaria 
aprovada per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT     

Alcalde president:
Passem al punt número 8 que és una altra modificació de crèdits, 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''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    11111111////2011201120112011    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 195.550,00 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 11/2011.

Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària o la que hi ha és insuficient o no 
ampliable.

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 38 del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2011.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2011, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

    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'expedient MC AJT 11/2011 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 195.550,00 €, amb el detall següent:

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

Alcalde president:
Molt bé, en aquest cas no hi ha intervencions, si que hi ha petició de votació. ¿Vots favorables a la 
proposta? 14 ¿Vots contraris? Cap ¿Abstencions? 10. Per tant, quedaria aprovada la proposta, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::    14141414PSCPSCPSCPSC::::    14141414
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap....



AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    10101010 CIUCIUCIUCIU::::    6666        PPPPPPPP::::    2222 ERCERCERCERC::::    2222

Alcalde president:
Passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Cultura i Educació, el punt número 9, és un 
dictamen a partir del qual es proposa modificar el reglament que regula les normes de preinscripció i 
matrícula de l'alumnat de les escoles bressol municipals , 

 
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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT QUEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT QUEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT QUEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT QUE    
REGULA LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE LREGULA LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE LREGULA LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE LREGULA LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE L''''ALUMNAT DE LES ESCOLESALUMNAT DE LES ESCOLESALUMNAT DE LES ESCOLESALUMNAT DE LES ESCOLES    
BRESSOL MUNICIPALS SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS DE GRANOLLERSBRESSOL MUNICIPALS SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS DE GRANOLLERSBRESSOL MUNICIPALS SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS DE GRANOLLERSBRESSOL MUNICIPALS SUFRAGADES AMB FONS PÚBLICS DE GRANOLLERS,,,,    EN QUANTEN QUANTEN QUANTEN QUANT    
ELS CRITERIS DELS CRITERIS DELS CRITERIS DELS CRITERIS D ''''ADMISSIÓADMISSIÓADMISSIÓADMISSIÓ

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en la resolució ENS/226/2011, d'1 de 
febrer aprova les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat als centres del Servei d'Educació de 
Catalunya i altres centres educatius, en els ensenyaments sostinguts amb fons públic d'educació 
infantil, d'educació primària, d'educació secundària obligatòria, de batxillerat, de formació 
professional, de programes de qualificació professional inicial (PQPI) realitzats pel Departament 
d'Ensenyament, artístics, esportius, d'idiomes o d'educació d'adults, per al curs 2011-2012.

Al reglament que regula les normes de preinscripció i matrícula de l'alumnat de les escoles bressol 
municipals sufragades amb fons públics de Granollers, aprovada el 31 de març de 2009 pel Ple 
Municipal, en el articulat 6 regula els criteris d'admissió.

Entre els criteris d'admissió es troba el següent:

Recursos econòmics de la unitat familiarRecursos econòmics de la unitat familiarRecursos econòmics de la unitat familiarRecursos econòmics de la unitat familiar
En aquest criteri s'indica que el període a considerar serà l'any natural immediatament precedent a 
l'obertura del procés de preinscripció. La documentació acreditativa ha de ser la de beneficiari de la 
prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (PIRMI).

Pel curs 2010/2011 es va aprovar el 25 de maig de 2010 pel Ple Municipal conforme s'admetia a part 
del PIRMI d'altre documentació acreditativa d'una delicada situació econòmica (Ajuda familiar i 
PRODI)

Enguany, degut a la delicada situació econòmica que es viu es valora admetre la documentació que 
acredita ser beneficiari en l'actualitat d'un subsidi d'atur de 426 euros que en ocasions és per un 
import inferior del PIRMI. Serveis socials ha informat que els subsidis d'atur vigents en l'actualitat són 
l'Ajuda familiar per a persones que poden acreditar càrregues familiars, el subsidi PREPARA que és 
compatible amb el PIRMI i s'adjudica a persones que no poden acreditar càrregues familiars o que 
han exhaurit ja altres subsidis, i el subsidi RAI per a dones que han patit violència de gènere o per 
aturats/de de llarga durada majors de 45 anys. 

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del �

procediment administratiu comú.
art 25.2.n de la 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.�

art 66.3.o  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.

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

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del reglament que regula les normes de preinscripció i 
matrícula de l'alumnat de les escoles bressol municipals sufragades amb fons públics de Granollers, 
en quant els criteris d'admissió, article 6.2 Recursos econòmics.



On deia:�

Recursos econòmics de la unitat familiar: El període a considerar serà l'any natural 
immediatament precedent a l'obertura del procés de preinscripció. La documentació acreditativa 
ha de ser la de beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d 'inserció (PIRMI).

Ha de dir:�

Recursos econòmics de la unitat familiar: Anualment es valorarà el tipus de prestacions vigents en 
el moment, i es modificarà a l'annex I l'apartat de situació familiar amb la documentació 
acreditativa necessària. Sempre es tindrà en compte que la documentació sigui vigent en el 
moment de realitzar la preinscripció. 

SEGON. 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 diferents escoles bressol de Granollers 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.

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

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

Alcalde president:
Molt bé, farà la presentació la senyora Sanjuán, endavant té la paraula, 

Sra. Sanjuán:
Gràcies Alcalde, en tot cas, molt breument, per recordar que a l'’any 2008, la Junta de govern Local 
d’aquest Ajuntament va sol�licitar al Departament d’Educació de la Generalitat, llavors (avui 
d’Ensenyament), assumir les competències que preveu la llei relacionades amb el procés de 
preinscripció i admissió d’infants als centres sufragats amb fons públics del primer cicle d’educació 
infantil, és a dir a les escoles bressols municipals .

L’Ajuntament de Granollers que és titular de 4 escoles bressols (Cangur, Tortuga, el Teler i la del barri 
del Congost- la del Cangur en procés d’ampliació) i que n’està construint una altra al barri de Ponent, 
ha manifestat reiteradament el compromís i la voluntat de fer de la corresponsabilitat i de l’assumpció 
conjunta i coordinada de reptes, responsabilitats i competències entre l’Ajuntament, el Departament 
d’Ensenyament i els centres educatius, l’eix vertebrador de la  política educativa de la ciutat .

De fet, sempre hem manifestat, perquè n’estem convençuts, que som administració educativa, encara 
que no se’ns reconegui; i que com a tal, i tenint en compte que la proximitat és un valor clau en la 
gestió i la planificació educativa, hem reclamat i hem fet sempre un pas endavant per avançar en la 
corresponsabilitat sol�licitant totes les competències que ens permet la llei per tal de fer més 
adequada aquesta planificació i gestió a la realitat i a  les necessitats de la ciutat .

 L’establiment dels criteris d’admissió a les nostres escoles bressols  i l’elaboració d’un barem propi 
n’és un exemple.

Uns criteris que hem  elaborat per  d’atendre millor les necessitats i la demanda dels nostres 
conciutadans per tal que les places de primer cicle d’educació Infantil les ocupin els infants i les 
famílies que més ho necessiten, sense perdre de vista, però, la necessitat de treballar perquè aquesta 
oferta sigui universal, com ho és el segon cicle d’educació infantil .

Enguany portem a l’aprovació d’aquest Ple l’adaptació de dos dels criteris d’aquesta normativa perquè 
s’ajustin més a la situació actual, a la realitat que vivim.
El primer és equiparar la puntuació que s’obté pel fet de ser família monoparental o família nombrosa ; i 
i el segon té a veure a acceptar, a part del PIRMI, altres tipus d’ajut com el subsidi d’atur, l’ajuda 
familiar o el subsidi Prepara) a l’hora de valorar la situació econòmica de la família .



És justament l’Ajuntament per ser l’administració més propera al ciutadà qui pot copsar millor el grau i 
la diversitat de la demanda, articular l’oferta i optimitzar els recursos, de manera que s’ajustin com 
més millor al que es necessita a la ciutat . 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí no hi ha petició de paraules si que hi ha expressió de vot favorable a la proposta i 
per tant la donaríem per aprovada per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
No hi ha mocions, per tant entraríem a l'apartat de Torn de precs, preguntes i interpel�lacions.

 

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

Alcalde president: 
Per part d'ERC, no hi ha preguntes. Per part del PP, no hi ha preguntes. Per part de CiU, no hi ha 
preguntes.

Com és costum en el darrer Ple, en tot cas, ens queden preguntes per contestar del Ple anterior, això 
si, un parell de referències si no recordo malament preguntes del senyor Canet, 

Sr. Canet,
No cal. 

Alcalde president:
Bé, en tot cas, com vulgui a nosaltres ens sembla que és bo contestar, però si vol com que son temes 
que coneix perfectament i que han estat contestats a través dels mitjans i per contactes personals les 
podem donar per contestades.

En tot cas, deia que com és habitual en el Ple de final de mandat hi ha persones que no es presenten 
a les eleccions i que ens han demanat, insisteixo és habitual en aquests plens intervenir per 
acomiadar-se, en concret tots els que han demanat parlar estan en aquesta banda de l'hemicicle i per 
ordre, estan ubicades per ordre en que m'ho han sol�licitat, donaré la paraula en primer lloc a l'Isabel 
Alcalde, 

Sra. Alcalde:
Gràcies Alcalde. Jo com he tingut costum de fer aquests anys porto la meva “xuleta” perquè els nervis 
normalment em traeixen i bé us explicaré una miqueta, doncs, el que en aquests moments us vui dir.

De fet, sempre que he pres la paraula en aquí ho he fet des de la meva condició de regidora,  com és 
normal, he parlat sempre dels assumptes que preocupàvem a la nostra ciutat, o que almenys a 
nosaltres ens semblaven que preocupàvem a la ciutat  i ho he fet com a representant del meu grup 
municipal, tot i que us he de dir que gairebé les dues coses sempre han anat molt juntes. Avui però 
vull parlar-vos des del jo, des de la meva persona.

Avui és per a mi un dia especial, segur que també per moltes altres persones.

El ple d’avui representa un tancament d’una etapa del meu projecte vital. 
Un projecte que creu en la implicació de les persones en la millora del mon que ens ha tocat viure. Un 
projecte que creu en la política per provocar canvis per tal de fer possible aquesta millora . 



El ple d’avui també representa l’inici d’una nova etapa, que de fet és la continuació de la meva 
implicació personal en aquest compromís de millora del món . 

Una etapa on m’implicaré en altres projectes que persegueixen, si fa no fa, el mateix que la política, 
però des d’altres àmbits. No tant públics, ni tant visibles i  molt més lligats als interessos professionals 
i personals.

Avui com a comiat el que em ve més de gust de fer és sobretot agrair. 

Agrair a totes les persones que ens han fet confiança per formar part d’aquest equip de gent que un 
bon dia decideixen posar-se al servei de la seva ciutat. Sense la seva confiança, la de tot aquesta 
gent,  no hauria estat possible que jo estes asseguda aquí ni cap de nosaltres.

Els hi estic especialment agraïda perquè aquest fet m’ha permès conèixer de molt a prop aspectes de 
la meva ciutat que d’altra manera segurament mai hauria conegut. 

I també perquè m’ha permès treballar per Granollers en àmbits que, al marge de a política, és 
segurament  difícil d’incidir . 

Vull també agrair als meus companys de consistori tots els aprenentatges que, el dia a dia de l’activitat 
de l’ajuntament, m’ha permès de fer. El diàleg, i a vegades el no diàleg, la confrontació, la negociació, 
l’entesa, els desencontres... tot plegat m’ha ajudat a créixer com a  persona.

I vull fer extensiu aquest agraïment als tècnics de la casa que m’han fet més fàcil la comprensió dels 
temes més feixucs. Sovint és gràcies a aquesta falca que els tècnics posen i a la seva interpretació 
que els polítics podem aplicar els criteris del model de ciutat que somiem . 

I finalment vull fer palès que el meu compromís amb Granollers continuarà, no s'acaba pas aquí.A 
partir d’ara, aprofundint en la meva tasca en l’àmbit més professional. Reprenent aquelles activitats 
ciutadanes i d’entitat que la tasca a l’ajuntament m’havia obligat a deixar de banda per manca de 
temps.I , per descomptat, mantenint el meu compromís amb Esquerra Republicana de Catalunya  per 
fer créixer el projecte de ciutat que portem al cor. Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, té la paraula la Joana Santano, 

Sra. Santano:
Gràcies Alcalde. Jo seré molt breu. Bé, en primer lloc vull agrair l’oportunitat d’haver pogut estar en 
aquest consistori i en aquest govern. Crec que és tot un privilegi alhora que una gran responsabilitat i 
em sento orgullosa d’haver format part del consistori de la meva ciutat .

El meu temps aquí ha estat molt breu, poc més d’un any i mig i haig de reconèixer que no ha estat 
fàcil. Vaig començar quan aquesta gran maquinària, amb un projecte de ciutat molt ben emmarcat, ja 
feia més de dos anys que funcionava a ple rendiment i d’altra banda, el moment de la meva entrada va 
coincidir amb moments difícils pel que fa a la situació econòmica .

Tot i això estic contenta. Per una banda he après molt, he entès com funcionen moltes coses que des 
de fora les veia molt diferents. Aquest aprenentatge m’ha servit per prendre  més consciència com a 
ciutadana i per entendre millor la responsabilitat  i dificultat en la presa de decisions d’un govern. 
També he conegut més encara la meva ciutat i trobo que l’estimo més. D’altra banda, he tingut la 
oportunitat d’aportar el meu gra de sorra a tot aquest gran projecte de ciutat, no només a nivell global, 
si no pel que fa a temes de infància, i aquest fet m’omple i em dona empenta per a continuar treballant 
de valent per a la meva ciutat.

Cal dir, que em sento afortunada perquè  a més a més he pogut compartir aquest temps amb un gran 



equip de govern, que treballa intensament i que han estat capaços, tots i cadascun d’ells i d’elles, de 
transformar i millorar la nostra ciutat . Per suposat, aquest camí l’hem fet contant amb un lideratge clau, 
que és el nostre alcalde, al qual li estic molt agraïda vers la seva confiança amb mi i alhora en tot 
l’equip. Ha estat tot un privilegi i plaer treballar costat vostre i al teu en particular .

Per últim, vull agrair a les tècniques Ester Cruz i a la Núria Maestro la seva dedicació i treball per a la 
Regidoria que he portat fins ara, la Regidoria d’Infància. Aquesta  es va obrir amb la meva entrada i 
que ara, és quan comença a tenir més cos, espero que un cop passades les eleccions, el govern del 
color que estigui, pugui mantenir-la i fer-la créixer, com ja tots sabem, vetllar per la infància és clau 
per tenir més garanties d’una societat millor demà.

Em quedo amb ganes de continuar treballant per aquesta ciutat  des d’aquí, però com a ciutadana 
estic segura que participaré d’una manera o d’altre intentant que aquesta ciutat sigui un pèl millor , com 
diem per aquí, la ciutat la fem tots. Gràcies.

Alcalde president:
Per cloure aquest torn, el Josep Maria Junqueras, endavant, 

Sr. Junqueras: 
Bona nit a tothom
Com he sentit a dir tot sovint a l’alcalde, aquesta sala és una de les més importants de la ciutat, aquí 
es parla, es discuteix i es prenen decisions transcendents. Fa 8 anys  em vaig il�lusionar i sumar al 
projecte polític d’en  Josep Pujadas i una any més tard, en aquesta sala, em comprometia a treballar 
per a Granollers  formant part de l’equip de govern.

Aquesta  voluntat de servir a la ciutat a partir d’un determinar projecte, m’atreviria a dir, que és el  tret 
que compartim  tots nosaltres i el prop del centenar de regidors i regidores que han passat per 
aquesta sala en els 32 anys de democràcia municipal.

Acabant en aquesta legislatura la meva etapa en la política, diguem-ne,  institucional, vaig demanar a 
l’alcalde l’ús de la paraula en el ple d’avui  per poder compartir, des d’aquesta sala,  el meu agraïment  
amb totes les persones que  m’han acompanyat i facilitat la  labor durant aquest període de temps. 

Perquè el dia a dia funcioni, perquè la ciutat no s’aturi en cap moment, perquè es puguin fer efectives 
les iniciatives del consistori,  és absolutament necessari un bon equip tècnic: vull agrair a tot el 
personal de l’Ajuntament, sobretot les persones de via pública i esports i a les noies de comunicació la 
seva ajuda i professionalitat.

Gràcies també, als companys de CiU, ERC, PP i també Iniciativa per fer del diàleg, (a les informatives, 
als passadissos i aquí mateix) un instrument de control (com toca), però també d’entesa i de 
preocupació per a millora dels nostres carrers.

Gràcies als companys, ara també amigues i amics, del meu grup, dels socialistes. Res a dir que ja no 
sapigueu, treballar amb gent magnífica m’ha fet una mica millor.  Gràcies Mayo per confiar en mi i 
sobretot, agrair a tots els ciutadans i ciutadanes, especialment a les entitats veïnals i esportives,  la 
predisposició a l’acord i el seu interès per fer de Granollers una ciutat més endreçada i activa .

Crec que  Granollers és un gran instrument de convivència i exemple de compromís ciutadà. Ha estat 
un orgull i una gran satisfacció poder col�laborar en aquesta construcció .

Gràcies a totes i a tots i a partir del 22 ens veurem pel carrer.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Només per cloure aquest mandat, agrair la feina a tots i a totes dels 27 regidors que 
s'han  assentat en aquestes cadires, els 25 que hi son ara més el Joan Valero i l'Òscar Riu que van 
abandonar per diferents motius aquest Ple, aquest Consistori.



Gràcies a tots els grups municipals pel seu treball, per la seva participació en els debats, per la seva 
participació també a l'hora de configurar aquesta gran estratègia que es diu Granollers i molt 
especialment gràcies a  aquelles persones que segur ja no coincidirem aquí. Aquelles persones que 
heu decidit fer un pas enrere i no presentar-vos a les eleccions.

A la Isabel Alcalde, si em permeteu companys, molt especialment perquè una persona que ha tingut la 
valentia d'encapçalar una candidatura, de ser candidata de veure una contesa electoral des de 
primera fila doncs sempre se li ha d'agrair aquest pas i per tant, la Isabel va ser, un temps determinat, 
una bona companya de govern d'aquest mandat, doncs ha estat a l'oposició però jo vull valorar molt 
especialment les seves aportacions a aquesta ciutat, com vull valorar també les aportacions de la 
Joana Santano, en el que com ha dit ella, en molt poc temps i un pel convuls que ha fet que coincidís 
aquesta etapa amb la seva vida amb moments també de joia, però de molta feina com el naixement de 
la seva segona filla i la tendre infància de la seva filla gran .

Òbviament també amb la persona que he passat més caps de setmana aquests últims 4 anys que és 
el Josep Maria Junqueras, òbviament he passat bastants més caps de setmana amb el Josep Maria 
Junqueras que amb la meva família. Josep Maria, et trobaré a faltar. Però en tot cas segur que ens 
trobarem veien algun partit d'handbol, de futbol, fins i tot de rugbi en qualsevol dels indrets de la nostra 
ciutat.

Gràcies a tots per la vostra feina i molta sort en les properes dates .

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
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