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ASSISTENTS

Alcalde president

Il�lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia i Ramos
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Josep M. Junqueras i Pujadas

Regidors i regidores

Sra. Maria del Carmen Garrido i López
Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sra. Juana Santano Ruano
Sr. Pius Canal i Canals
Sra. Maria Pons i Rodríguez
Sr. Albert Canet i Caldero
Sr. Salvador Pardo i González
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sra. Isabel Alcalde i Sastre
Sr. Pep Mur i Planas

Secretària general accidental

Sra. Àngels Badia i Busquets

Interventor general accidental

Sr. Josep Maria Tàsies Lledós

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Andrea Canelo Matito
Sr. Germán Cequier i Bardají
Sra. Laura Tintó i Botey
Sra. María Ángeles Olano García
Sr. Enrique Hernández Alcalde

Alcalde president:
Bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió ordinària del Ple del consistori de l’Ajuntament de 
Granollers del mes de gener, i ho fem en primer lloc excusant a persones que avui no poden 
acompanyar-nos. Com el senyor Germán Cequier, com la senyora Àngels Olano que han expressat 



per motius de viatge no poden estar avui, aquí. O com l’Andrea Canelo que ens ha acompanyat a la 
sessió de Granollers Promocions, però que per la seva recent maternitat tenia obligacions de caràcter 
alimentari que no li permet acompanyar-nos en aquests moments, en aquí. En tot cas, sí que volem 
expressar i expressem conjuntament la felicitació, tal i com hem pogut fer personalment molts de 
nosaltres. També ens acompanya a la sala el Síndic de Greuges de Mollet, li donem una especial 
benvinguda, el senyor Vicens Vilà; perquè avui com saben un dels punts de l’ordre del dia és 
precisament l’informe de gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

En tot cas, entraríem en el primer punt de l’ordre del dia, que és l’aprovació de l’acta. Hi ha alguna 
qüestió? Algun regidor, algun grup... no? per tant 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 número dos i número tres, senyora secretària. Endavant.
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Alcalde president:
Molt bé, doncs assabentats d’aquests punts, passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea de 
Programació, Relacions Ciutadanes i Serveis d’Alcaldia, que té només un punt, que és el número 
quatre, que és precisament la moció en la que es dóna compte de l’informe de gestió de l’Oficina de 
Defensa al Ciutadà. Té la paraula el senyor Baulies, endavant.

Sr. Baulies:
Gràcies, senyor alcalde. 

(El senyor Baulies dóna lectura íntegre de l’informe de gestió).
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 El Defensor del Ciutadà de Granollers presenta  l'Informe anual que normativament i preceptivament 
ha de formular en acompliment d'allò que disposa el Reglament de l'Oficina de Defensa del Ciutadà en 
l'article 35, amb la finalitat de donar-lo a conèixer i retre compte de la seva funció i actuació davant la 
Corporació plenària municipal, com  també de la ciutadania granollerina i de tots els qui desitgin tenir  
notícia  concreta del desenvolupament,  funcions i activitats desplegades  durant  l'any 2009  per l'
Ombdsman de la nostra ciutat.

Com s'indicava en l'edició de l'any 2008, aquest report reglamentari ara es presenta deslliurat de les 



referències generalistes relacionades, reproduïdes i ben conegudes per tots aquells que amb el pas 
de les diverses anualitats molt amablement s'han interessat per les activitats i les relacions de la 
nostra Oficina dedicada a la defensa de les granollerines i dels granollerins així com també de tots 
aquells altres qui,  malgrat no ser conciutadans nostres,  s'han dirigit a l'Oficina i han estat atesos en 
la mesura més idònia i convenient. 

L'any 2009 als efectes de l'activitat del Defensor ha presentat una renovada i sempre variada gamma 
de peticions, reclamacions, precs, desitjos, aspiracions o simples consultes dels granollerins, que 
sense ser exactament d'un contingut igual o similar als dels dos o tres anys anteriors, per raó de 
l'ampla i genèrica especificitat competencial del nostre organisme d'àmbit estrictament municipal, han 
acollit variades demandes, reivindicacions, anhels o les clàssiques consultes, formulades pels nostres 
conciutadans i fins i tot igualment ateses molt gustosament persones no residents, molt  especialment 
del nostre entorn comarcal més immediat, a tots els quals dins la diversa varietat de la problemàtica 
presentada s'ha procurat en tots els casos d'atendre sota la protecció i l'empar de la legislació general 
vigent, de la pròpia normativa municipal o, si s'escau i és procedent, de l'equitat.

A tots ells el Defensor del Ciutadà, ha de fer constar públicament el seu agraïment per la seva 
confiança en recórrer als serveis d'informació, protecció, assistència i assessorament de l 'Oficina.

LLLL''''ACTIVITAT DE LACTIVITAT DE LACTIVITAT DE LACTIVITAT DE L ''''OFICINA EN ELOFICINA EN ELOFICINA EN ELOFICINA EN EL     2009200920092009
    

En la línia establerta en els nostres informes dels anys precedents, cal assenyalar que l'Oficina del 
Defensor ha mantingut i dedicat la seva actuació durant el 2009 amb una l'especial atenció a les 
peticions, reclamacions i sol�licituds d'informació, decisió, ajuda o consells, amb la incoació dels 
respectius expedients siguin de caràcter resolutori per afectar a una activitat concreta de caràcter 
municipal o aquells altres que malgrat no ésser competencialment tramitables, si han donat lloc a una 
informació adient o a l'apunt informatiu més recomanable per a que l'interessat o persona afectada 
d'un problema concret d'àmbit extramunicipal presenti o formuli de manera viable i concreta davant 
l'organisme públic o l'empresa de serveis públics corresponent, la seva queixa, reclamació o petició.

Cal consignar, no obstant, que l'any 2009 per a l'Oficina i a causa del seu caràcter unipersonal, ha 
connotat i sofert una relativa reducció de les seves activitats, a causa d'un problema de salut del seu 
titular, la qual cosa ha representat una certa desacceleració administrativa i d'atenció al ciutadà així 
com, per altra banda, també ha comportat la impossibilitat d'acudir i participar en algunes de les 
diverses reunions tècniques i trobades habituals de la nostra organització , el Fòrumsd,  agrupació dels 
defensors del ciutadà i síndics de greuges municipals de Catalunya i alguns d'altres autonomies,  
convocades de forma regular o especial i que també impedí l'assistència del Defensor de la nostra 
ciutat  a  un esdeveniment d'alt nivell com va ser el  II Encuentro  Estatal de Defensores Locales, 
celebrat amb un gran èxit i una nodrida concurrència de participants a la ciutat de Vigo els dies 1 i 2 
del passat mes d'octubre, sota una impecable organització dirigida pel nostre benvolgut col�lega  el 
senyor Luis Espada Recarey, Valedor do Cidadán  del municipi de Vigo.

El contingut temàtic reivindicatori, aclaridor o simplement de tipus informatiu formulat pels ciutadans 
envers les activitats de l'Oficina s'ha centrat, com sol ésser habitual i certament repetitiu, 
primordialment en les de caràcter estrictament municipal del nostre Ajuntament, les consultes sobre 
diversos nivells de les altres administracions foranies i les relatives a unes problemàtiques dels grans  
serveis públics  més essencials a càrrec d'empreses de diverses característiques, juntament amb 
peticions directes d'orientacions, consells i recerca de possibles solucions a temes i qüestions que 
malgrat no ser específicament municipals els defensors estem obligats a atendre, aconsellar 
equànimement i, en la mesura possible, d'encaminar de forma positiva i correctament per a donar el 
millor servei als nostres conciutadans i a tota persona que cerqui l'empara, la protecció o l'ajut del 
Defensor.

Com és ja norma reglamentària i anual, el Defensor presentà en la sessió plenària de l'Ajuntament, de 
caràcter ordinari, celebrada el dia 24 de febrer de 2009, l'informe de l'exercici del 2009, el qual fou 
aprovat per unanimitat per la corporació municipal .

La labor administrativa, consultiva i resolutòria durant l'any del 2009, dóna de forma desglossada el 
següent resum :

DOCUMENTS D'ENTRADA 371



DOCUMENTS DE SORTIDA 224
VISITES AL DEFENSOR 65
CASOS ESTUDIATS 29
EXPEDIENTS INCOATS EL 2009 25
EXPEDIENTS PENDENTS DEL 20080

TOTAL TRAMITATS EL 2009 25

RESOLTS : 

del 2009 23
de l'any anterior 0
desistits 1
pendents a 31/12/09 1

Els referits expedients de l'anualitat 2009 responen a les línies generals marcades per les 
reclamacions habituals de la ciutadania, que recauen amb certa inclinació majoritària a les derivades 
de la circulació i estacionament, mentre que les externes a la competència específicament 
granollerina afectaren especialment  a  altres municipis, a diverses administracions i a empreses de 
diversos serveis públics.

Per grups de competències, els expedients tramitats en el 2009 més les resultes i en tràmit de 
l'exercici anterior, s'agrupen en :

1.- Expedients de competència municipal

Accidents via pública 1
Assistència social 1
Circulació 5
Deixalles via pública 1
Incompatibilitat contractual 1
Instal�lacions esportives 2
Molèsties veïnals, sòniques i  de 
convivència ciutadana 1
Urbanisme i habitatge 1
Vies públiques 1

Total 14

2.- Expedients d'assessorament d'altres Administracions :

Assegurances 1
Comunitats veïnals 1
Consum 2
Reclamacions contractuals 4
Serveis públics 3

Total 11

T O T A L  2009: 25
   
Dels expedients incoats, cinc s'han  estimat favorablement, un informat sobre el procediment a seguir, 
onze informats sobre altres administracions i serveis públics , sis desestimats, un  desistit i un en tràmit 
informatiu.

Els signants de les  demandes i queixes tramitades pertanyen quan a persones individuals tretze al 
sexe masculí i onze al femení i a persones jurídiques, una instada per una organització política. Per la 
localitat de  residència, s'han formulat majoritàriament per veïns i residents a Granollers, un de 
l'Ametlla del Vallès, un de Cardedeu, dos de Lliçà d'Amunt,  un de Llinars del Vallès i dos de la Roca 
del Vallès.



Quan a relacions externes, com a membre del Fòrum de Sindiques, Síndics, Defensores i Defensors 
de Catalunya, el Forumsd, aquestes activitats també han acusat una certa reducció, però, malgrat tot, 
s'ha participat en els actes i  reunions següents :

Amb data 22 de gener, al saló de sessions de l'Ajuntament de Tarragona, assistència al solemne acte 
de la  presa de possessió del primer Síndic de Greuges d'aquell municipi, el senyor Josep Francesc 
Ferrer i Val.

El 26 de febrer,  XI Trobada-Assemblea  del Forumsd  i Assemblea de Síndiques, Síndics, Defensores 
i Defensors locals de Catalunya a Sant Boi de Llobregat, celebrada a la Biblioteca Jordi Rubió i 
Balaguer. 

En el mes de març i dia 27,  actes commemoratius a Barcelona dels 25 anys de la Sindicatura de 
Greuges de Catalunya, sota el lema 25 anys defensant els drets de Catalunya, amb la Jornada sobre 
el dret a la bona Administració, amb les intervencions de Sabino Casesse catedràtic de Dret 
Administratiu i magistrat del Tribunal Constitucional italià, el també catedràtic Joan Prats i Català 
president de l'Associació Internacional de Governança, Ciutadania i Empresa, el Defensor del Poble 
Europeu Nikiforos Diamandouros i el Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó.

El 16 de maig, al saló de sessions de l'Ajuntament de Terrassa, presentació de la memòria 2008 del 
Síndic municipal de Greuges egarenc, el senyor Joan Sales, qui s'acomiadava en aquest acte, el qual 
també va estar acompanyat pel president del Fòrum i Síndic de Sabadell, senyor Josep Escartín i el 
Síndic de Rubí, senyor Jordi Quintàs. 

El 19 de maig participà el Defensor en la presentació a Barcelona de l'estudi sobre Seguretat de les 
dades de caràcter personal en l'àmbit de les Entitats locals, acte celebrat a l'Auditori de Barcelona 
Activa, S.A., sota l'organització de l'Agència Catalana de Protecció de Dades i Localret.
 
El següent dia 21 de maig també a Barcelona, jornada organitzada per la Sindicatura de Greuges de 
Catalunya, sobre la temàtica de Els drets dels consumidors en l'àmbit local. Les OMIC i les OCIC.

El 4 de juny, a Sabadell la reunió anual del grup de  síndics i defensors de la comarca del Vallès, 
celebrada en els locals del Vapor Llonch.

El dia 11 del mateix mes, trobada a les terres de l'Ebre, convocada i magníficament atesos pel 
Defensor del Ciutadà de Sant Jaume d'Enveja, senyor Josep  Lluís Navarro, complementada amb la 
visita oferta per l'Ajuntament d'aquella població riberenca al Centre d'Interpretació de les barraques 
del Delta, el riu i les riberes del Delta.

Amb data 15 de juny, l'Alcalde de la ciutat, senyor Josep Mayoral i el Defensor del Ciutadà, van 
felicitar al Síndic de Greuges senyor Rafel Ribó pel seu nomenament com a director i president de la 
junta directiva europea de l'Institut Internacional de l'Ombudsman.    

A Girona, el 19 de novembre amb motiu de les IV Jornades de Formació del Forumsd celebrades a la 
sala d'actes de la seu del Col�legi d'Advocats gironí. 

I, finalment anotar que el Defensor, conjuntament amb la resta dels membres que integren el Forumsd 
 signà l'article que anualment cada 10 de desembre es inserit en  la premsa catalana, enguany sota el 
títol “Pel rigor, la transparència, la legalitat, la bona administració....per la democràcia”. 

       
Aquesta és la panoràmica que l'exercici del 2009 ha significat per a l'Oficina del Defensor del Ciutadà 
de Granollers, motiu per la qual avui té l'honor de comparèixer davant de la corporació municipal 
plenària amb la finalitat de fer públiques les seves activitats i actuacions al llarg de l'any, com també 
dels fets i actes més rellevants que s'exposen de forma molt resumida i sumàriament en el present 
text de l'informe 2009 que reglamentàriament es sotmet a la consideració i a l'aprovació, si s'estima 
procedent, del plenari municipal de Granollers . 

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Baulies. No sé si algun grup té intenció d’intervenir. En tot cas, sí que 



expressar la conformitat i el suport del consistori en la feina que ha desenvolupat el defensor del 
ciutadà. I també un agraïment molt especial, perquè tal i com assenyala l’informe, el senyor Baulies va 
viure un any complicat, i malgrat això ha estat seguint amb la seva tasca, d’una manera sistemàtica, 
d’una manera fidel al càrrec i a la ciutat, i per tant, voldria expressar-li també en nom de tota la 
corporació l’agraïment per l’esforç suplementari que ha viscut aquest any.

Si no hi ha res més donaríem per aprovat l’informe. Agraïm de nou la seva presència. Gràcies.

Sr. Baulies:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies a tots. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Passarem a la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial que té dos punts, el punt 
número cinc és un dictamen relatiu a aprovar un conveni de col�laboració entre el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques, i l’Ajuntament de Granollers per l’execució d’una obra molt 
especial, com és la d’Anselm Clavé... perdó... endavant...
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XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSXARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSXARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSXARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS

Amb data 5 d'abril de 1995, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de 
Granollers van subscriure un conveni de cooperació per a l'execució i conservació de diverses obres 
urbanes a la xarxa viària del municipi de Granollers . Aquestes obres eren les següents:

a) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre la plaça de la Corona i el c/ 
Francesc Macià (BP-5002).

b) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre el c/ Francesc Macià (BP-5002) i el 
c/ Roger de Flor.

c) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre el c/ Roger de Flor i la rotonda de la 
Ronda Sud.

d) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre la plaça de la Corona i el c/Torres i 
Bages.

e) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre el c/Torres i Bages i el c/ Francesc 
Ribas (C-251).

f) Ronda Sud Granollers (C-352)

Actualment resta pendent d'executar les obres del projecte corresponent a l'epígraf d) "Adequació del 
tram de la carretera N-152a, comprès entre la plaça de la Corona i el c/Torres i Bages", iniciades l'any 
2009. 

La concurrència de les circumstàncies exposades han provocat la necessitat de replantejar el 
finançament de l'actuació prevista en el conveni de data 5 d'abril de 1995 i no executada, així com la 
d'actualitzar la clàusula cinquena de l'esmentat conveni, relativa a la titularitat d'alguns trams de les 
carreteres esmentades, com a consequència de l'execució dels projectes d'obres descrits.

Per tot l'exposat, es fa convenient la signatura d'un conveni que reculli aquestes actuacions.

    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 conveni a signar entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
i l'Ajuntament de Granollers per a l'execució i conservació de diverses obres urbanes en la xarxa 
viària del municipi de Granollers amb l'objecte d'establir el finançament de l'actuació d'Adequació del 



tram de la carretera N-152a, comprès entre la plaça de la Corona i el c/Torres i Bages, prevista en el 
conveni signat en data 5 d'abril de 1995 i no executada, així com actualitzar la clàusula cinquena de 
l'esmentat conveni relativa a la titularitat dels trams de les carreteres com a conseqüència de 
l'execució dels projectes d'obres, i que es transcriu literalment a continuació:

""""CONVENI DE COL�LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICACONVENI DE COL�LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICACONVENI DE COL�LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICACONVENI DE COL�LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA    
TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I LTERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I LTERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I LTERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER L''''EXECUCIÓ IEXECUCIÓ IEXECUCIÓ IEXECUCIÓ I    
CONSERVACIÓ DE DIVERSES OBRES URBANES EN LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DECONSERVACIÓ DE DIVERSES OBRES URBANES EN LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DECONSERVACIÓ DE DIVERSES OBRES URBANES EN LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DECONSERVACIÓ DE DIVERSES OBRES URBANES EN LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Barcelona, a 

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS::::

D'una part, el Sr.............. del Departament de Política Territorial i Obres Públiques .

I de l'altre, el Sr .JOSEP MAYORAL I ANTIGAS, Alcalde-President de l'Ajuntament de Granollers.

INTERVENENINTERVENENINTERVENENINTERVENEN ::::

El Sr...... , en nom i representació de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb allò establert a l'article 
12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de la Generalitat 
de Catalunya.

El Sr. Josep Mayoral i Antigas, en nom i representació de l’Ajuntament de Granollers, en ús de les 
atribucions que li confereix l’article 51,1a) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de 
Catalunya.

Es reconeixen amb la capacitat legal necessària per subscriure el present protocol  i

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN ::::

I.- Que amb data 5 d'abril de 1995, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
l'Ajuntament de Granollers van subscriure un conveni de cooperació per a l'execució i conservació de 
diverses obres urbanes a la xarxa viària del municipi de Granollers .

Les obres objecte de l'esmentat conveni eren les següents:

a) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre la plaça de la Corona i el c/ Francesc 
Macià (BP-5002).

b) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre el c/ Francesc Macià (BP-5002) i el c/ 
Roger de Flor.

c) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre el c/ Roger de Flor i la rotonda de la 
Ronda Sud.

d) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre la plaça de la Corona i el c/Torres i 
Bages.

e) Adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre el c/Torres i Bages i el c/ Francesc 
Ribas (C-251).

f) Ronda Sud Granollers (C-352)

II.- Degut a les incidències sorgides durant la tramitació i execució dels projectes  corresponents a les 
obres esmentades, fins al moment s'han dut a terme únicament les corresponents als epígrafs  a), b), 
c), e) i f). 

Pel que fa al projecte d'obres corresponent a l'epígraf d) s'ha iniciat l'any 2009. 

III.- La concurrència de les circumstàncies exposades han provocat la necessitat de replantejar el 
finançament de les actuacions descrites, així com la d'actualitzar la clàusula cinquena del conveni, 
relativa a la titularitat d'alguns trams de les carreteres esmentades, la funcionalitat dels quals es veurà 



modificada com a conseqüència de l'execució dels projectes d'obres descrits.

IV.- En conseqüència, tot l'exposat fa convenient la signatura del present conveni, amb subjecció a les 
següents

C L À U S U L E SC L À U S U L E SC L À U S U L E SC L À U S U L E S

PrimeraPrimeraPrimeraPrimera .-.-.-.- Objecte del conveni

Constitueix l'objecte del present conveni establir el finançament de les actuacions previstes en el 
conveni de data 5 d'abril de 1995 i no executades encara, a què s'ha fet referència en la part 
expositiva.

Així mateix, constitueix l'objecte del present conveni, actualitzar la clàusula cinquena del conveni de 5 
d’abril de 1995, relativa a la titularitat d'alguns trams de les carreteres esmentades, la funcionalitat 
dels quals es veu modificada com a conseqüència de l 'execució de les obres descrites.

SegonaSegonaSegonaSegona.-.-.-.-     Finançament 

La quantitat que resta a càrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques pel 
finançament de les actuacions esmentades és de 775.501,83 €, i quedarà distribuïda en les anualitats 
següents:

Exercici any 2010……. 387.750,91 €
Exercici any 2011……. 387.750,92 €

TerceraTerceraTerceraTercera .-.-.-.-  Titularitat

Mitjançant la signatura del present conveni, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i 
l’Ajuntament de Granollers acorden el traspàs a aquest últim dels trams de carretera que es descriuen 
a continuació:

a) Carretera N-152a, tram comprès entre la rotonda de la Ronda Sud i el límit amb el terme 
municipal de Les Franqueses (PK 29+855).

b) Carretera C-1415, tram comprès des del límit del terme municipal amb La Roca del Vallès (PK 
18+610), fins a l’intersecció amb l'avinguda del Parc (PK 19+325).

c) Calçades laterals de la Ronda Sud de Granollers, situades entre la Avda. Francesc Macià i el c/ 
Lluís Companys.

d) Calçades laterals de la Ronda Sud de Granollers, entre el c/ Lluís Companys i el riu Congost.

e) El ramal M-N, el ramal OP, i el camí executat per tal de mantenir els accessos a camins 
existents, just al costat oest de la línia fèrria Barcelona-Puigcerdà.

El traspàs de la titularitat dels trams acordats es farà efectiu mitjançant resolució del Conseller de 
Política Territorial i Obres Públiques, d’acord amb el procediment previst  en l’article 173.1 i 2. del 
Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. 

QuartaQuartaQuartaQuarta.-.-.-.- Ratificació

El contingut d’aquest conveni i, en conseqüència, les actuacions que s’hi contenen han estat 
ratificades per l'Ajuntament de Granollers en sessió plenària amb caràcter previ a la present signatura .

I per tal que consti i, en prova de conformitat signen el present document en el lloc i data indicats a 
l'encapçalament.

El  ...... de Política Territorial L'Alcalde-president de 
i Obres Públiques, l'Ajuntament de Granollers,



......................... Josep Mayoral i Antigas"

SegonSegonSegonSegon:::: Facultat l'il�lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del conveni 
a què fa referència l'acord anterior.

TercerTercerTercerTercer :::: Traslladar aquest acord al Departament de Política Territorial i Obres Públiques i al 
Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament de Granollers. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Farà la presentació el tinent alcalde d’urbanisme, el senyor Terrades, endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. Amb molta brevetat, perquè jo crec que l’explicació que s’ha fet d’aquest punt, ho 
deixa clar, que és el que estem fent. Estem fent, bàsicament allò que en el seu dia l’Ajuntament de 
Granollers, a l’abril de l’any 95 ja va acordar que totes aquelles parts, el que eren abans carreteres 
nacionals, que en el seu dia depenien de la xarxa de carreteres de l’Estat i que després van 
traspassar a la Generalitat de Catalunya, i que a l’esdevenir del temps, s’han convertit en travessies 
urbanes, en carrers de la ciutat, que a més a més ja no feien aquella funció de carretera principal, atès 
que... hi ha variants, hi ha altres xarxes que fan aquesta funció de xarxa estructurant, es va conveniar 
que aquests carrers, aquestes travessies urbanes, aquestes avingudes de la nostra ciutat es 
traspassarien a l’Ajuntament de Granollers pel seu manteniment, per la seva transformació, per la 
seva conservació. Atès que fins a llavors a qui li corresponia la conversació d’aquestes carreteres era 
el govern de la Generalitat de Catalunya, en aquest conveni es va assignar, o es va acordar 
l’assignació de recursos per tal de refer, de millorar, d’adequar aquestes carreteres, a la funció actual 
que tenen que són carrers de la ciutat, avingudes de la ciutat.

Quedava, per això, d’aquell conveni que es va signar, un tram encara per executar, són les obres de la 
carretera, entre la plaça de la Corona i Torras i Bages que com vostès saben en aquests moments 
s’estan fent les obres de peatonalització i en funció d’aquest conveni, de l’actualització de les 
quantitats que en el seu dia es van acordar, s’actualitza el conveni, s’actualitzen també aquestes 
quantitats, es fixa el finançament que li correspon al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques a l’hora d’efectuar aquest traspassar, en concret la quantitat que s’ha fet esment, de 
set-cents setanta-cinc mil euros, que s’han distribuït en dues anualitats, una per aquest exercici i una 
per l’exercici de l’any 2011, s’ha dividit la quantitat en aquestes dues anualitats. Un cop això s’ha 
acordat es podrà fer efectiu el traspàs que en el seu dia es va acordar per tal de què l’Ajuntament sigui 
el titular efectiu d’aquests carrers de la ciutat i poder fer ... ja ho estem fent. Però poder fer, ara sí, “amb 
ets i uts” el manteniment dels mateixos.

Alcalde president:
No hi ha anunciades paraules, però si que hi ha sol�licitada votació. Vots favorables a la proposta? 
Seran divuit a favor... Vots contraris? Cap. Abstencions? Dues. Molt bé, per tant quedarà aprovada la 
proposta. 

(El senyor Segovia s’ha absentat just abans de la votació)

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor :  18 PSC:12 CIU:4 ERC: 2
Vots en contra:  cap.
Abstencions :  2 PSC:1 PP: 1

El senyor Segovia es torna a incorporar a la sessió. 

Alcalde president:
Passem al punt número sis. En el qual, proposem l’aprovació de la formalització del patrimoni 
municipal del sòl, per mitjà d’una entitat urbanística especial: Granollers Promocions. Endavant, 



senyora secretària.

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA FORMALITZACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA FORMALITZACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA FORMALITZACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA FORMALITZACIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DEL    
SÒL MITJANÇANT ENTITAT URBANÍSTICA ESPECIALSÒL MITJANÇANT ENTITAT URBANÍSTICA ESPECIALSÒL MITJANÇANT ENTITAT URBANÍSTICA ESPECIALSÒL MITJANÇANT ENTITAT URBANÍSTICA ESPECIAL ,,,,    GRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONSGRANOLLERS PROMOCIONS ,,,,    SASASASA....

L'article 156 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de Juliol, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya estableix que els ajuntaments que tinguin un planejament urbanístic 
general que delimiti àmbits d'actuació urbanística susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat 
pública amb aprofitament han de constituir llur patrimoni municipal de sòl i habitatge .

L'article 153.3 de la mateixa llei permet que les administracions territorials que també tinguin 
competències urbanístiques poden constituir llur patrimoni mitjançant una entitat urbanística especial, 
si ho acorden així.

La societat Granollers Promocions, SA, amb NIF núm. A-59145250, va ser constituïda per temps 
indefinit en escriptura autoritzada a Granollers, el dia 9 de febrer de 1990, pel Notari senyor Hugo 
Lincoln Pascual, número 150 del seu protocol, havent estat subsanada i refosos els seus Estatuts 
mitjançant altra escriptura autoritzada el dia 24 de maig del mateix per l’esmentat Notari Sr. Lincoln. 
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al volum 20147, foli 18, Full B-2189. Adaptats els seus 
Estatuts al decret número 179/1995, de 13 de juny, per acord de la Junta General Extraordinària 
d’accionistes de data 11 de juny de 1996, elevats a públics en escriptura atorgada a Granollers, el 24 
de febrer de 1997, davant el Notari senyor José Gómez Pascual, número 555 del seu protocol, 
subsanada per altra escriptura atorgada davant l’esmentat Notari Sr.Gómez, el 20 de juny de 1997, 
número 1731, i novament subsanada i traduïda la seva denominació social al català, en escriptura 
atorgada a Granollers, davant el Notari senyor Javier Franch Valverde, el dia 19 de desembre de 
1997, número de protocol, la qual causà la inscripció 6a de l’esmentat full registral.

Granollers Promocions, SA, d'acord amb l'article 22 del Text refós de la Llei d'urbanisme és una entitat 
urbanística especial, ja que així ho determinen els seus estatuts, i, per tant pot assumir competències 
urbanístiques en matèria de planejament i de gestió urbanístics en els supòsits en què operi com a 
administració actuant i pot ser receptora de la cessió de sòl a títol gratuït o de l'alienació directa de 
terrenys del patrimoni públic de sòl i habitatge.  

D'acord amb l'article 157. 1 i 3 de la mateixa Llei d'urbanisme estableix que els béns que integren el 
patrimoni municipal del sòl i d'habitatge constitueixen un patrimoni separat de la resta de béns 
municipals i que l'adscripció o l'aportació de béns del patrimoni municipal de sòl i d 'habitatge a entitats 
urbanístiques especials no comporta cap alteració del règim establert per aquesta Llei  

L'apartat 2 del mateix article estableix que els ingressos obtinguts mitjançant l'alienació i la gestió dels 
béns del patrimoni municipal del sòl i d 'habitatge s'han de destinar a conservar-lo i ampliar-lo.

L'article 223.2 del Decret 305/2006, de 18 de Juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'Urbanisme diu que també integren el patrimoni municipal del sòl els ingressos obtinguts com a 
conseqüència de la gestió o alienació del propi patrimoni, o de la substitució de qualsevol cessió 
urbanística pel seu equivalen en metàl�lic .

En aquest sentit, l'Ajuntament de Granollers disposa d'un compte extrapressupostari d'import 
1.606.308,40 euros, que forma part del patrimoni municipal del sòl i que d'acord amb l'article 156.2 de 
la Llei d'urbanisme s'ha de destinar obligatòriament a fer efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un 
habitatge digne i adequat.

En tot cas, els recursos econòmics que integren el patrimoni municipal del sòl i d'habitatge d'acord 
amb l'article 224.2 d'aquest Reglament s'han de destinar:
a) A l'adquisició i urbanització de sòl destinat a habitatges de protecció pública, a l'adquisició o 
rehabilitació d'edificis per destinar-los a aquest tipus d'habitatges, o a la promoció i construcció 
d'aquest tipus d'habitatges. Els ingressos derivats de l'alienació del sòl amb aprofitament residencial, 
obtingut per cessió, que no tingui la qualificació d'habitatge de protecció pública s'han de destinar 
obligatòriament a aquesta finalitat.
b) A la conservació, millora, urbanització, rehabilitació i, en general, gestió urbanística dels propis 
béns del patrimoni.
c) A l'adquisició de terrenys en qualsevol classe de sòl o d'altres béns immobles de caràcter 



patrimonial per a llur incorporació a aquest patrimoni .
d) A l'obtenció, execució o construcció de sistemes urbanístics de titularitat pública i a l'execució 
d'obres de conservació i rehabilitació de les edificacions destinades a aquests sistemes . Els ingressos 
obtinguts per la substitució de la cessió urbanística que estableix l'article 94.3 de la Llei d'urbanisme 
pel seu equivalent en metàl�lic, s'han de destinar obligatòriament a l'adquisició d'espais lliures públics 
de nova creació. 
e) A l'execució d'operacions d'iniciativa pública de conservació, rehabilitació o millora del patrimoni 
arquitectònic, de remodelació urbana, o de conservació i millora del medi rural i natural .
f) Al desenvolupament d'actuacions en matèria d'habitatge susceptibles de ser protegides d'acord amb 
els plans d'habitatge aprovats pel Govern i demés legislació sectorial .
g) Amb caràcter excepcional, a altres finalitats d'interès social que s'adeqüin a l'article 153.4 de la Llei 
d'urbanisme i estiguin previstes en els plans urbanístics .

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

Primer.- Aprovar formalitzar el Patrimoni Municipal del Sòl mitjançant l'entitat urbanística especial: 
Granollers Promocions, SA, ja que d'acord amb l'article 22 del Text refós de la Llei d'urbanisme és una 
entitat urbanística especial, ja que així ho determinen els seus estatuts.

Segon.- Traspassar els recursos del compte extrapressupostari núm. 5544 a la mercantil Granollers 
Promocions, SA, d'import 1.606.308,40 euros i que formen part d'aquest patrimoni per tal que ho 
gestionin i ho destini obligatòriament a la finalitat especificada per l 'article 153.4.b, mitjançant un règim 
de protecció pública i que té el seu desenvolupament reglamentari a l'article 224.2.a del Reglament de 
Llei d'Urbanisme. 
Alcalde president:
Farà la presentació, també, el tinent d’alcalde d’urbanisme, el senyor Terrades. Endavant.

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. També amb brevetat. Justament el que estem fent es donar compliment a la llei 
d'urbanisme de Catalunya. Vostès saben que tenim una societat municipal, del cent per cent de capital 
públic: Granollers Promocions, que és l’instrument que té l’Ajuntament, el que va crear el nostre 
Ajuntament precisament per actuar en la política de sòl i bàsicament en la política d’habitatge a la 
nostra ciutat, ara ampliada als temes de mobilitat. Saben també que tenim un Pla Local de l’Habitatge 
que fixa uns objectius a complir, probablement: no! un fruit de la situació econòmica, doncs... el seu 
compliment és dilatarà en el temps, i es compensarà en les pròpies necessitats pressupostàries de 
l'Ajuntament i de la societat, però també del sector immobiliari de la nostra ciutat i la política de sòl que 
en aquests moments tenim a la ciutat. 

És cert que fruit de diverses operacions urbanístiques, justament, de programació de sòl en el passat 
recent, algunes de les operacions urbanístiques es van acordar en sòl, o es van acordar també amb 
acords econòmics amb els promotors d’aquests plans parcials. Tal i com fixa la llei d’urbanisme de 
Catalunya, la que en aquests moments està vigent, aquestes quantitats havien d’estar necessàriament 
destinades a les polítiques de sòl per formar una política o un pla local de l’habitatge que pogués... 
que permetés posar en el mercat, doncs habitatges amb els diversos règims de protecció pública que 
tenim en el país. Per tant, el que estem fent avui, que hem fet prèviament, també adequant els estatuts 
de la societat municipal, és que aquests recursos que estaven en una compte de l’Ajuntament; que 
l’Ajuntament no els podia destinar a altre cosa que fer política... formar el patrimoni del sòl i fer política 
d’habitatge, assignar aquests recursos a la societat municipal , a Granollers Promocions, per tal de què 
actuï i destini, precisament aquests recursos a la política o a la gestió del sòl a la ciutat i a la política 
d’habitatge de manera general, no? hi ha altres qüestions que es poden fer però que en tot cas el gruix 
central de les polítiques de Granollers Promocions estan destinades justament a la gestió del 
patrimoni del sòl de la ciutat; el que és patrimoni municipal i a les polítiques d’habitatge .

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions, per part d’Esquerra Republicana, la 
senyora Isabel Alcalde, endavant.



Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde i bona nit a tothom. Bé, nosaltres, el nostre grup municipal volem intervenir no pas 
per contradir en res tot el que ha expressat el regidor, perquè estem completament d’acord amb el 
contingut de l’expedient i perquè ens hi sembla, doncs, a més a més prou que ho ha dit que tot això... 
té la seva legalitat, el seu marc legal, fins i tot, és així com ha d’anar. Però sí que volem intervenir, en 
certa manera, doncs per a manifestar la sorpresa de què hagi hagut d’arribar un expedient a Ple per 
assabentar-nos que aquest Ajuntament tenia un compte extrapressupostari. No trobem... ens hi 
sembla sorprenent, la veritat; jo personalment no en tenia coneixement i m’he estat informant amb els 
regidors que han anat a les informatives d’Hisenda i ens hi sembla que això no s’havia informat. I la 
veritat, no sé, no sé si dir que ens hi sembla de poca transparència el fet de què hi haguessin uns 
diners guardats en un calaix que ja ens hi sembla bé, eh! i que ens hi sembla molt bé a més a més el 
perquè s’utilitzaran, perquè no! només faltaria, i que a més s’han d’utilitzar per això, també! Però bé, 
no sé quants comptes sortiran més ara d’aquests, perquè clar si hi ha un també poden hi haver-hi 
quatre, no, no... no ho sabem. I simplement, és la sorpresa, ja ho he demostrat avui a la informativa 
territorial, no dic cap cosa que en Jordi no sàpiga, eh! ja està! Simplement era només per manifestar, 
doncs: això! Moltes gràcies.

Alcalde president:
Per part del Partit Popular, endavant.

Sr. Fermí Gutierrez:
Gràcies, senyor alcalde. Donat que els recursos del compte extrapressupostari número 5544 i que es 
proposa el seu traspàs a la mercantil Granollers Promocions, SA per un import d’un milió sis-cents sis 
mil tres-cents vuit amb quaranta euros, prové d’una gestió de la qual el grup municipal Popular no ha 
participat i que per tant no pot valorar aquesta quantitat si és o no correcta, no podem donar el nostre 
suport. Per tant, nosaltres ens abstindrem.
 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió no hi ha intervenció, no? senyor Terrades, té la 
paraula, endavant. 

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. Al senyor Fermí Gutiérrez, el penso contradir, justament ell sí que no formava, no era 
part encara... no formava part d’aquesta corporació com a regidor; el seu grup municipal sí! el seu 
grup municipal: sí, i si suposo que en els últims trams urbanístics vostè , també, eh! Però, una part dels 
recursos econòmics que estaven en aquest anomenat compte extrapressupostari, que no vol dir que 
no fos conegut, eh! vol dir, justament com s’ha explicat que no es pot gastar per l’activitat normal de 
l’Ajuntament. Doncs, miri, vostès, en tot cas no hi participaven de la filosofia d’aquell pla, estic parlant 
de Can Comes, eh! vostè van votar en contra. Però estaven informats que les operacions 
urbanístiques de Can Comes, una part de la sessions que es van efectuar es van fer en sòl, eh! i una 
altra part es va fixar el preu: metre quadrat de sostre que permetia una determinada parcel�la, a preu 
de mercat, i es va assignar aquests recursos. Vostè van votar en contra del planejament, això és una 
altra cosa, però estaven perfectament informats o que haurien d’estar-ho: també!

El compte extrapressupostari, senyor Gutiérrez i senyora Alcalde, no vol dir que estigui en un calaix 
que sigui desconegut pels membres de la corporació, ja els hi he explicat que són recursos que la llei 
d’urbanisme assigna unes finalitats especials, i només aquelles, eh! i no d’altres, i no es poden gastar 
en Festa Major, eh! o no es poden gastar en polítiques socials, eh! o en arreglar, o reasfaltar un carrer. 
S’han de destinar al que s’ha de destinar. Ara, que tots els grups municipals estaven informats de què 
hi havia aquests fons, haurien d’estar-ho, jo moltes vegades els hi dic, quan fem aquelles discussions 
de la liquidació del pressupost, i la regidora d’Hisenda ens explica perfectament; i a mi em toca, 
evidentment, fer un altre tipus d’intervencions, ja els hi dic que és que no es llegeixen els papers, eh! i 
que no se’ls estudien suficientment, perquè si ho fessin, eh! haguessin vist que l’estat del romanent de 
tresoreria que en cada... en les comissions especials de comptes, quan es formula la liquidació del 
pressupost, se’ls hi entrega... si repassen els papers que tenen al despatx, segur que ho trobaran, eh! 
Posa: obligacions pendents de pagament, eh! d’operacions no pressupostàries, i és una quantitat una 
mica superior a la que avui hem transferit a Granollers Promocions, perquè aquí, a part d’això, hi ha 



altres comptes que són les fiances que les empreses, quan els hi adjudiquem una obra han de 
dipositar una fiança per posar allò que es pugui malmetre, ha d’estar en aquesta compte. Per tant... i a 
més a més no és que sigui un concepte d’aquell que digui, és que està explicat de tal manera... com a 
vegades fem, però que aquesta ho diu claríssimament: d’operacions no pressupostàries. Val, que és 
extrapressupostària, haguéssim pogut posar extrapressupostària, no pressupostària, que indica 
justament el mateix.

I a més a més, cada cop que s’han entregat els expedients de la liquidació i del compte general, 
aquesta informació hi era, eh! per tant, jo ja sé que es feixuga, que a més a més, a vegades no hi 
parem atenció, perquè és aquella que ja sé sap que quan es fan les sumes i les restes del que està 
pendent de cobrament, pendent de pagament, i surt el resultat final del romanent ja surt la quantitat 
que sí que l’Ajuntament podrà aplicar, eh! hi ha tots els conceptes desglossats, i aquesta hi era. Per 
tant, no és que, en tot cas sento decepcionar-la, eh! no hi ha cap més partida... allò amagada en no sé 
quin calaix, eh! en tot cas, quan se’ls hi entrega la informació de la liquidació del compte general de 
l’Ajuntament, hi ha tots els expedients: repassi, perquè segur que hi seran... que l’ha trobaran., eh!

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Alcalde... endavant.

Sra. Alcalde:
Sí, perquè encara no m’havia suspès mai ningú, eh! ... perquè no feia bé els deures, encara no 
m’havia passat a mi... mira, sempre et trobes amb coses noves, que hi farem. Encara no m’havia 
passat mai. Jo, penso que fem els deures com ens toca, i també penso que vosaltres els podríeu 
facilitar d’alguna manera... fer-ho més fàcil, vaja! Perquè, clar, ara has tret aquest paper, perquè 
evidentment jo he tingut el valor d’avisar-ho en una informativa. Però realment no ha estat un procés 
transparent, des del nostre punt de vista, sí, surt en un paper, és diu diferent, hi ha una quantitat que 
potser s’hi sembla però no és igual, però una cosa, allò de dir: escolta, hi ha això, passa per la 
informativa territorial que en definitiva som els que ens ocupem d’aquests temes. Doncs, jo trobaria 
que fora el més lògic, i no aquesta mena de correcuites, i de jugar, com aquell que diu: a fet i amagar, 
que jo ara mateix tinc aquesta sensació, eh! una mica de dir: escolta, és que t’ho havies d’haver mirat 
perquè estava en aquell paper, doncs: no! Simplement jo disposo del temps que disposo i entenc que 
aquí m’ho han de fer fàcil i no difícil ; jo ho entenc així! Moltes gràcies.

Alcalde president:
Per part del Partit Popular...

Sr. Gutiérrez:
Només una precisió, només. Jo crec que sí amb aquesta proposta s’hagués adjuntat la documentació, 
ja sé que és un enrenou, tot això. Poder tot això... no estaríem fent aquest debat, poder ho tindrien tot 
més clar. Res més.

Alcalde president:
Per part de Convergència i Unió... no? en tot cas el senyor Terrades té la paraula per cloure el debat. 

Sr. Terrades:
Sí, en tot cas, els hi hem explicat a abastament a la comissió informativa. Senyora Alcalde, jo abans li 
feia una explicació, eh! ara, sí que em permetrà que li posi un quatre i mig raspat. Eh! allò: cap al 
suspens, eh! Perquè, clar, vostè formava part del grup d’Esquerra Republicana, eh! quan, en tota la 
tramitació del planejament. Bàsicament aquesta xifra que avui traspassem, perquè obeeix a l’operació 
de l’aprovació del pla parcial de Can Comes, eh! que vostès han seguit perfectament aquest pla 
parcial, perquè miri que s’ha n’ha parlat, eh! del mateix... en aquesta compte no pressupostària 
destinada, justament a les polítiques de sòl i d’habitatge, doncs s’hi va consignar una xifra d’un milió i 
mig d’euros. Per ser exactes: un milió cinc-cents trenta-dos cinc-cents vuitanta coma seixanta 
cèntims, eh! i vostès han estat a la gènesi d’aquest pla parcial i de la seva aprovació i de les 
discussions del que implicava aquest planejament, eh! No només a la comissió informativa, si no a les 



comissions de govern, quan vostès formaven part del govern. Altra cosa és que s’hagin despistat, eh! 
però que això es va informar a abastament, i que vostès haurien de tenir coneixement, segur! Per tant, 
un quatre i mig, allò, no arriba a l’aprovat aquesta vegada.

Alcalde president:
En tot cas, no fa falta que ens posem notes, perquè les notes ens l’han de posar els ciutadans i 
ciutadanes. Sí que és l’hora de la votació, vots favorables a la proposta? Són quinze vots a favor. Vots 
contraris? Cap. Abstencions? Cinc. Per tant, aprovaríem aquest punt de l’ordre del dia.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 15  PSC: 13 ERC: 2
Vots en contra: cap.
Abstencions :  5 CIU: 4 PP: 1

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

7777).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIONSMOCIÓ RELATIVA A MOCIONSMOCIÓ RELATIVA A MOCIONSMOCIÓ RELATIVA A MOCIONS

Alcalde president:
No hi ha mocions. 

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

Alcalde president:
Passaríem al torn de precs i preguntes. Esquerra Republicana, endavant

Sr. Mur:
Doncs, sí. una mica lligat amb el que acabem de parlar, i donat que el senyor Terrades ens ha suspès. 
El que voldria preguntar és com és que la comissió especial de comptes, precisament la que ens 
permetria detectar aquestes coses, que segons el ROM en el seu article catorzè, apartat quatre diu 
que s’ha de convocar trimestralment, a l’any 2008 s’han fet només dues convocatòries, i a l’any 2009 
també només dues convocatòries de les quatre possibles. I a més a més, per les dates sospito que és 
la mateixa convocatòria en dues parts; per tant, en tot cas, aquí també necessita millora el tema de la 
participació, de la convocació de la comissió especial de comptes .

Alcalde president:
En tot cas la pregunta és...

Sr. Mur:
La pregunta és: perquè no es convoca cada tres mesos, que és el que toca. 

Alcalde president:
En tot cas, li preguntarem a la seva presidenta que deu ser la regidora d’Hisenda, en tot cas, el que és 
segur és que quan s’han d’aprovar els documents essencials, es convoca ben probablement o 
segurament, eh! senyora Ortego, endavant.

Sra. Ortego:
Sí, la veritat és com què aprofitem a més a més una comissió de les normals, perquè no fem més que 
el que faríem en una normal, i li posem aquesta etiqueta, eh! li posarem a partir d’ara l’etiqueta de 
comissió especial de comptes, però en tot cas, no deixem d’explicar res que no sigui necessari. 
Gràcies.



Alcalde president:
En tot cas, recordar que la comissió especial de comptes i la comissió informativa d’Hisenda, crec 
recordar que coincideixen en les persones, i per tant, en tot cas, es reuneix, si no vaig errat una o 
dues vegades al mes, una o dues... 

Sra. Ortego:
Dues.

Alcalde president:
... dues vegades al mes. Més preguntes? Per part del Partit Popular? per part de Convergència i 
Unió... endavant, senyor Canet.

Sr. Canet:
Gràcies, senyor alcalde. Deixi’m que li faci un prec i sense acritud, i prova de què serà sense acritud 
és que li parlaré en segona persona del plural per referir-me a la plaça de la Corona, i dic plaça de la 
Corona, perquè sé que no li agrada l’altre nom que li diuen. Ja sé que em diran que és una obra que 
encara no ha estat inaugurada, i no tan sols ni inaugurada, si no ni tan sols ni recepcionada. Però 
deixi’m que li digui que des del nostre punt de vista, ens hem equivocat, i ja no parlo sobre gustos o 
sobre estètica; em limitaré a parlar de temes una mica més tècnics, ja que en una visita que vàrem fer 
al mes de juny, acompanyats per membres de l’equip de govern, dels tècnics i dels tècnics que també 
ens mereixen confiança que ens acompanyaven, vàrem constatar una sèrie de defectes d’aquesta 
obra, entre ells, els quals destacaria, doncs que hi havia moltes rajoles mal col�locades, els nostres 
tècnics també parlaven o ja intuïen uns problemes en la solera que faria que no es quedessin ben 
enganxades les rajoles, també vàrem parlar de què el material no ens hi semblava adient. I sobretot 
vàrem parlar de què un cop una rajola està treta, mai més tornarà a quedar ben enganxada per molt 
que l’anem canviant, al contrari, sempre quedarà, allò que vulgarment es diu: ballant!

Miri, jo li dic que hauríem d’afrontar aquest tema, ja li dic entre tots, però ens hi sembla que aquesta 
plaça no està quedant tot el bé que hauria de quedar. I ja sé, que vostès també em contestaran que 
probablement encara... o sigui que l’empresa constructora encara té gent allà treballant, i reposant 
rajoles, és que clar, miri, això varen fer-ho al mes de juny aquesta visita, i la setmana passada encara 
estaven reposant. Jo crec que hauríem de ser una mica valents i començar a pensar de què no anem 
bé amb aquesta plaça, i no anem bé, perquè em dóna la impressió i els hi dóna en els tècnics, i ens la 
dóna a tot el grup en general, de què serà un conte de mai acabar, aquesta plaça. Francament... i el 
prec és, no cal que ara tampoc ens martiritzem en parlar de què és un terra posat aquí, posat allà, jo 
crec que ens hem equivocat i demano que facin una reflexió sincera de què està passant aquí, perquè 
no pot ser que faci sis mesos que vàrem anar a visitar això, i se’ns va dir que començaríem a reposar 
una sèrie de rajoles que es van marcar fins i tot amb colors fluorescents, i encara estem amb 
aquestes. I francament, penso que anem pel mal camí, i repeteixo que li dic que només demano una 
reflexió. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Sí, però sí no li sap greu, malgrat que sigui un prec li demanaria al regidor d’obres que emeti també la 
seva opinió i la seva reflexió. La meva és que s’ha adjudicat una obra d’un valor determinat, de dos i 
escaig milions d’euros, que s’està executant i que en tot cas quan acabi l’execució haurem de... en el 
transcurs de l’execució estem prenent les mesures que pertoca amb l’empresa i si convé en prendrem 
unes altres en el moment de la seva finalització. En tot cas, el senyor Camps té la paraula.

Sr. Camps:
Bé, en tot cas, com deia l’alcalde agafaré la paraula. Jo crec que l’obra en aquests moments no està 
recepcionada, encara estem actuant, encara queden trams que s’estan executant, trams que queden 
per actuar-hi. I en tot cas, serà en el moment en què l’obra estigui totalment acabada, que en podrem 
fer una valoració correcta. Mentrestant, nosaltres considerem de què la plaça amb la col�locació que hi 
hagi de les peces, que s’hagin de reposar, s’han de fer, la plaça ha de quedar perfecte, com tota 
actuació que es fa a la ciutat. És cert també, avui, per exemple teníem altres obres on estan fent 



repassos, també de l’estil, quan s’acaba l’obra sempre hi ha un temps en què hi ha un funcionament 
“nus”, i que s’ha de reposar allò que no està en condicions. Amb això estem, i jo el que sí que dono la 
paraula és que tant els tècnics com jo mateix doncs no deixarem d’insistir perquè l’obra estigui 
acabada amb la qualitat que el projecte requereix i que en l’espai on estem actuant necessita , per tant, 
això ho farem i en això estarà el nostre treball i amb això estem! 

Alcalde president:
Endavant, senyor Canet.

Sr. Canet:
Sí, per continuar amb el tema de les obres i els carrers, des del nostre grup vàrem veure que en 
determinats carrers, com era el carrer Nou i el carrer Josep Umbert s’havien instal�lat uns obstacles a 
fi i efecte de què no poguessin... impedir la circulació dels cotxes. Nosaltres darrerament hem 
observat que aquests obstacles són un perill, n’hem tingut la constatació, impedeixen arribar als 
serveis d’emergència en alguns edificis de Granollers. I jo els hi demanaria que fessin un estudi 
acurat, perquè em sembla que s’han posat amb certa lleugeresa, em refereixo a aquests... que algú 
anomena: formatgets o aspirines que hi ha en aquests carrers i que francament impedeixen com avui 
hem pogut constatar perquè ens hem trobat amb un tècnic especialista en la matèria que són del tot 
inoportuns i considerem que són un perill . Moltes gràcies.

Alcalde president:
En tot cas, a qui li pertocaria contestar és al regidor de mobilitat i de protecció ciutadana, en tot cas la 
reflexió és doble. Endavant.

Sr. Segovia:
Sí, agraeixo la pregunta i l’interès que el senyor Canet demostra amb aquesta pregunta. Per 
tranquil�litzar-lo a vostè i als ciutadans, perquè no és l’únic que se’ns ha adreçat per comunicar-nos 
aquesta sensació, no? és evident, que no es fan d’una manera lleugera col�locar aquest tipus 
d’impediments, si no que això ve de la reflexió... s’han posat de manera momentània per substituir 
aquelles que com consideràvem nosaltres eren poc estètiques, les anomenades “New Jersei”, 
aquelles de color blanc i vermell de plàstic, a l’espera, també de com queda els tancaments diferents 
d’indrets d’entrades i sortides del que serà l’illa peatonal, per intentar una mica començar en encapsar 
com seria el trànsit dins d’aquesta illa peatonal. Malgrat tot, teníem previst de fer una inspecció amb 
els bombers i que s’ha anat endarrerint i justament aquest mati ho hem fet. Hem acordat, sí que 
substituir aquestes peces de pedra per un fitons abatibles dels que ell disposaran, no ells: els 
bombers i els cossos d’emergències actuants en cas de necessitat, disposaran de claus per poder 
abatir-les, però... també per tranquil�litzar, durant aquestes setmanes que han estat posades, ells, tots 
els cossos d’emergències tenien els itineraris alternatius per accedir al centre de la ciutat en el cas de 
què fos necessari.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canet... senyor Pardo, endavant.

Sr. Pardo:
Gràcies, senyor alcalde. voldria fer una pregunta al regidor senyor Segovia. En un diari local d’ahir 
vaig veure que hi ha una carta dirigida, oberta, en la qual fa menció directa al senyor Segovia al seu 
equip de funcionaris, i que realment pels fets que està explicant allà els deixa... cm bastant malament. 
Jo simplement voldria preguntar-li al senyor Segovia sí em confirma que aquests fets que manté 
aquest escrit són així i si són així , com és que s’ha produït això. Gràcies.

Sr. Segovia:
Doncs miri...



Alcalde president:
... perdó... en tot cas, concretar... si vol descriure el cas, perquè...

Sr. Pardo:
Sí, sí, evidentment. És un ciutadà que manifesta que va fer un... tenia unes multes que van ser 
embargades, i posteriorment segons ell manifesta, en tot cas, es va demostrar que va ser un error..., 
en aquest cas de la policia. Com els funcionaris no van fer cas d’aquest tema, ho va portar al Síndic de 
Greuges de Catalunya, avui precisament hem tingut el nostre, el Síndic, diu ell aquí, que el Síndic va 
per dues vegades va demanar a l’Ajuntament de Granollers que ratifiquessin aquesta situació i no 
havien fet cas, i aleshores com es troba en una disjuntura de què tenia un embarg i no s’havia fet cas 
per part de l’Ajuntament, ni tan sols en les observacions que havia fet el síndic de greuge, es 
contemplava ara la possibilitat d’iniciar una altra via de la justícia i aquí, aleshores fa una crítica molt 
ferotge sobre el senyor Segovia i els funcionaris de l’àrea que ell manté .

Alcalde president:
Molt bé, per suposat que el senyor Segovia ha llegit la carta, si pot contestar.

Sr. Segovia:
Doncs sí. Primer voldria puntualitzar... evidentment a aquesta persona quan tingui l’oportunitat de 
fer-ho de manera personal, i a vostè també perquè acaba de repetir les paraules seves. 
Afortunadament no són els funcionaris del senyor Segovia, com anomena aquest senyor, és evident 
que són funcionaris de la casa, de la ciutat, també seus. I lamentablement he de dir que com podrà 
comprendre jo no reviso tots els recursos, perquè si no seria l’única cosa que faria... revisar els prop 
de quatre mil recursos que es fan de les denuncies de trànsit. Una vegada vista aquesta carta, que he 
de dir que no he rebut cap instància d’aquesta senyor dirigida a mi. Evidentment, he fet revisar 
l’expedient i malauradament he de reconèixer que aquest senyor té raó, i hem intentat localitzar-lo 
aquest mati, perquè ha sigut avui quan he tingut tota la informació de quin és l’estat de la denúncia. I 
doncs, m’agradaria poder contactar amb ell, perquè no té cap adreça electrònica, ni cap número de 
telèfon on poder contactar amb ell, perquè dir-li que evidentment que té raó, demanar-li excuses, que 
aprofito per fer-ho ara mateix, perquè tothom podem errar: els funcionaris, els tècnics municipals i jo 
mateix, i en el meu nom i en nom de la Policia Local i de la gent de la Unitat de Sancions, bé amb 
aquesta gent perquè ho ha tramitat correctament. Sí que li demano excuses i que evidentment 
ressarcirem, anul�larem aquestes denuncies i retornarem l’import d’aquestes denuncies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant...

Sr. Pardo:
Gràcies, senyor Segovia. Jo només vull aclarir de què en cap cas les meves paraules. O sigui, 
refer-me al que he dit, jo no he dit que són funcionaris del senyor Segovia, dic el que diu aquí escrit, 
eh! evidentment, jo ja sé que són funcionaris de la casa i de tots nosaltres, en cap cas ni 
pejorativament ni en cap tipus d’opció estic referint-me a coses meves particulars, si no el que 
manifesta la carta, eh! gràcies.

Alcalde president:
Molt bé. Més qüestions? Endavant, senyor Canal.

Sr. Canal:
Gràcies, senyor alcalde. Un prec: fa uns tres anys, en plena campanya electoral per les municipals de 
Granollers, vàrem fer la proposta mitjançant un article a la premsa de convertir la Policlínica en un 
hospital de geriatria i creiem i seguim creien, per diversos motius que ara no esmentaré, però sí que 
parlàvem de què el responsable d’aquest centre tenia que ser el servei de geriatria de l’hospital en tant  
de què era un servei pioner en el país, i un servei amb una clara vocació d’excel�lència. No devíem 
d’estar tan equivocats quan ara resulta que en una de les propostes més extenses del nou Pla 



Estratègic de Granollers fa referència a l’atenció a les persones de la tercera edat des de les vessant 
socials i sobretot les sanitàries. Aquell article, però, va ser contestat per vostès, varen fer un article 
que mancava el respecte personal, que menystenia la proposta amb desqualificatius propis de 
persones que fugen del debat de les idees, per anar a terrenys personals i de despreci. Li he de 
confessar que aquell article em va fer mal, i a més a més, em va ferir especialment perquè va ser 
escrit per un membre de la seva candidatura que era metge del mateix hospital on jo treballo. Aprofito 
per dir-li que ningú de l’hospital va entendre aquella carta. Ara però, aquest mateix metge, membre de 
la seva candidatura ha deixat l’Hospital General de Granollers per anar a treballar a una altra ciutat. I 
se’n va amb el mateix estil que va mostrar amb anterioritat: carregant contra el seu cap de servei, 
contra el propi servei de geriatria amb una duresa i una manca d’ètica i de respecte impròpia d’una 
persona que pel sols fet de ser metge hauria de fer del tracte respectuós amb els demés la seva 
professió.

Però el món és petit, qui ens va voler alliçonar fa tres anys imposant per sobre de tot la seva autoritat 
de geriatra de l’hospital de Granollers, així signava el seu article, ara resulta que segons ell aquest 
servei és una autèntica calamitat. Vostè, senyor alcalde com a home modern segur que deu tenir 
Facebook, i tindrà quantitat d’amics agregats, i se’ns dubte deu haver llegit, espero que amb tristor les 
sentències del seu company de llista, confio des de la seva formació política el serveixi d’exemple per 
a les noves generacions del que no s’ha de fer. Així doncs, venen temps convulsos i no crec 
equivocar-me quan els hi dic que l’Hospital General té un segon problema greu després del servei 
d’urgències que és el servei de geriatria. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, ho entenc com a prec i no com a pregunta, perquè no hi ha cap pregunta. I que 
l’admeto com ha prec, en tot cas, la persona a la que vostè fa al�lusió no està en aquesta sala i no és 
membre d’aquesta corporació, per tant, en el capítol del bon o mal gust, també posaria una mica el lloc 
i l’indret que ha triat vostè per fer aquestes manifestacions. Dir-li que seguim pensant que la 
Policlínica no ha de ser un hospital geriàtric, sí que entenem i ho hem defensat, no només durant en la 
redacció del programa electoral, si no el de govern i també en els programes anuals l’especial atenció 
que s’ha de tenir a la gent gran, en el Ple passat crec que vam aprovar tres coses importantíssimes en 
aquesta línia, i per tant que aquest govern té un compromís específic, amb les dependències està prou 
acreditat, no és ara el moment, com deia vostè mateix de defensar-ho, però crec que està acreditat: 
podem parlar de teleassistències, podem parlar del servei d’atenció a domicili, podíem parlar de pisos 
assistits, que ja ha començat tot el pla per a desenvolupar-ho, podíem parlar del lliurament de l’acord 
amb la Fundació Antònia Roura per a convertir l’edifici del carrer Bisbe Grivé en un centre de dia, i 
podríem servir, eh! per tant, compromís, atenció especial amb la gent amb dependència, de ben segur. 
I en tot cas, sento decepcionar-lo però no tinc Facebook. Per tant... no he... bé, en tot cas, si això és 
una consideració a la modernitat, probablement no està en el Facebook si no en d’altres coses.

En tot cas, una altra pregunta? quedem a la disposició de la gent que ens acompanya, alguna 
pregunta per part dels ciutadans o ciutadanes que ens acompanyen, no? doncs aixequem la sessió.

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