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ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sr. Enrique Hernández Alcalde

Alcalde president:
En tot cas, aquí acostumen a ser bastant puntuals i ens falta un grup municipal. Bé, en tot cas, 
iniciarem la sessió. Cinc minuts de retard, cosa que no és habitual, tres minuts, vaja! En tot cas, en 
primer lloc abans de donar inici a la sessió, volia fer la presentació pública del senyor Francesc 
Aragón, nou interventor, a tots els grups que han seguit el procés i que també ha estat comunicada la 



seva incorporació. Vam agrair en el darrer Ple la feina d’en Josep Maria Tasies, i vam desitjar que la 
interinitat que va tenir en Josep Maria Tasies fos l’última en una llarga història de servei a 
l’Ajuntament, atès que ha estat també una etapa final de la seva presència en aquesta casa, perquè 
d’aquí a pocs anys es jubilarà. En tot cas, a Francesc Aragón li desitgem, doncs una bona feina a 
l’Ajuntament, que ja ha tingut ocasió de posar-se en contacte des de fa unes tres setmanes, quinze 
dies, i ha estat ja intervinguent, no només en aquest Ple, si no les tres últimes Juntes de Govern, per 
tant, molta sort, senyor Aragón i bona feina.

En tot cas, passarem ja a la sessió del mes d’abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat. Montserrats, 
no en tenim aquí? Que és curiós... en tot cas, passaríem ja a l’ordre del dia, començaríem per 
l’aprovació de l’acta, hi ha alguna qüestió a l’acta? No? doncs, l’aprovarem.  

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     30303030    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2010201020102010....    
Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president:
Punts dos i tres, fa referència al control sobre la fiscalització 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     8888    AAAA    12121212,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES     1111,,,,    8888,,,,    15151515,,,,    22222222    IIII    29292929    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2010201020102010,,,,    
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:
En tot cas, s’incorporen els regidors del PP, i aprofitem també per a fer constar l’absència de la 
senyora Pietat Sanjuán, que està de viatge de noces, i el senyor Josep Maria Junqueres que 
s’incorporarà, doncs, durant el transcurs de la reunió. Molt bé, hem vist per tant, els punts dos i tres. 

Passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Programació, Relacions Ciutadanes i Serveis 
d’Alcaldia. El punt número quatre és un dictamen a partir del qual es canvia els representants 
municipals de dos Consells de Centre. 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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A CANVI DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS DELDICTAMEN RELATIU A CANVI DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS DELDICTAMEN RELATIU A CANVI DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS DELDICTAMEN RELATIU A CANVI DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS CONSELLS DEL    
CENTRES ESCOLARS DE LCENTRES ESCOLARS DE LCENTRES ESCOLARS DE LCENTRES ESCOLARS DE L ''''ESCOLA ANNA MOGAS I DE LESCOLA ANNA MOGAS I DE LESCOLA ANNA MOGAS I DE LESCOLA ANNA MOGAS I DE L ''''ESCOLA BRESSOL EL TELERESCOLA BRESSOL EL TELERESCOLA BRESSOL EL TELERESCOLA BRESSOL EL TELER

D'acord amb el que prescriu l'article 38 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals en relació amb els estatuts o normes de funcionament dels diferents organismes o 
entitats en les quals l'Ajuntament s'hi troba representat, correspon al Ple la designació de la 
representació municipal.

Amb data 27 de novembre de 2007, el Ple de la corporació va aprovar el nomenament com a 
representat municipal al Consell Escolar de Centre de l'Escola  Anna Mogas a la senyora Pietat 
Sanjuán.

Atès que la representat abans esmentada ha mostrat el seu acord en canviar la seva representació al 



centre per motius d'assistència i organització interna.

Atès la necessitat de designar nou/va representant municipal al Consell Escolar de l'Escola Bressol El 
Teler per la seva nova creació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Nomenar com a representant municipal al Consell Escolar de Centre de l'Escola  Anna Mogas 
a la senyora Libo Luna en substitució de la senyora Pietat Sanjuán.

SegonSegonSegonSegon:::: Nomenar com a representant municipal al Consell Escolar de Centre de l'Escola Bressol El 
Teler  a la senyora Joana Santano.

TercerTercerTercerTercer :::: Notificar aquest acord a les persones interessades i als Consell Escolars . 

Alcalde president:
Molt bé, s’incorpora el senyor Josep Maria Junqueres. Per tant, en aquest punt sí que s’ha demanat 
votació. Vots favorables a la proposta? Serien vint-i-un. Vots contraris? Cap. Abstencions? Dues. Per 
tant, quedarien nomenades aquestes dues persones que assenyalat la senyora secretària. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 21212121 PSCPSCPSCPSC::::    13131313    CIUCIUCIUCIU::::    6666 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: capcapcapcap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 2222 PPPPPPPP:::: 2222

El Sr. Junqueras encara no s'ha incorporat a la sessió en aquesta votació.

Alcalde president:
Passem al punt número cinc, en el qual, s’aprova definitivament el Pla Municipal de Participació 
Ciutadana, senyora secretària.

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ    
CIUTADANACIUTADANACIUTADANACIUTADANA

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

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

2222nnnn....    Mitjançant acord de Junta de Govern Local de dia 7 de gener de 2008 es va ratificar la resolució 
d'Alcaldia 1647/2007, de 28 de novembre, per la qual s'aprovava la formalització d'un contracte menor 
d'assistència tècnica amb la Fundació Desenvolupament Comunitari, per la realització de la 3a i la 4a 
fase del Pla Director de Participació, com també que la realització d'aquestes dues fases tindrien lloc 
del 15 de novembre de 2007 a 31 de març de 2008.

3333rrrr.... Per acord de Ple de data 23 de febrer de 2010, s'aprovà inicialment el Pla Municipal de Participació 
Ciutadana, 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 s'ha produït en data 5 de març de 
2010, finalitzant termini d'exposició pública el dia 12 d'abril de 2010, durant el qual les persones 
interessades han pogut presentar les al�legacions que han estimat pertinents.

4444tttt. Per part del Sr. Josep Casanovas Vaquero, en representació d'Iniciativa per Catalunya Verds de 
Granollers, en data 6 d'abril de 2010, amb número de registre d'entrades 7228, s'han formulat 
al�legacions que afecten als apartats 1.10, 2.62, 2.6.3, 2.6.4, 3.2, 3.4, 4.2 i 4.3 de l'esmentat Pla 
Municipal de Participació Ciutadana.



5555èèèè....    El responsable del Servei de Participació i Relacions Ciutadanes , Sr. Paco Cruz Corral, informa de 
les esmentades al�legacions en el sentit de desestimar les que afecten als apartats 1.10, 2.6.2 (tercer 
paràgraf i el punt  primer del quart paràgraf), 2.6.3 (tercer punt del paràgraf segon, quart i setè punts 
del paràgraf tercer, i tercer punt del paràgraf quart), 2.6.4. (primer i quart punts del paràgraf segon, 
primer i cinquè punts del paràgraf tercer i segon punt del paràgraf quart, 3.2 (nou paràgraf al final de 
l'apartat), 3.3 (primer i segon  paràgrafs), 3.4 (seguidament al primer paràgraf i tretzè punt del quart 
paràgraf), 4.2 (segon punt del primer paràgraf) i 4.3 (tercer punt). I estimar les que afecten als apartats 
2.6.3 (quart punt del tercer paràgraf, tercer punt del quart paràgraf), 2.6.4 (segon punt del paràgraf 
quart), 3.2 (nou paràgraf al final de l'apartat), 3.4 (s'afegeix un quart paràgraf i un nou punt després del 
tretzè al cinquè paràgraf), 4.2 (tercer punt del primer paràgraf), 4.3 (tercer punt).

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr....    L'article 123 c), de la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local, publicada en el BOE de 17 de desembre de 2003, que indica com a atribucions del Ple, la 
regulació dels òrgans complementaris i dels procediments de participació ciutadania .

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Desestimar les al�legacions al "Pla Municipal de Participació Ciutadana" expressades pel Sr. 
Josep Casanovas Vaquero, en representació d'Iniciativa per Catalunya Verds de Granollers, que 
afecten als apartats 1.10, 2.6.2 (tercer paràgraf i el punt  primer del quart paràgraf), 2.6.3 (tercer punt 
del paràgraf segon, quart i setè punts del paràgraf tercer, i tercer punt del paràgraf quart), 2.6.4. 
(primer i quart punts del paràgraf segon, primer i cinquè punts del paràgraf tercer i segon punt del 
paràgraf quart, 3.2 (nou paràgraf al final de l'apartat), 3.3 (primer i segon  paràgrafs), 3.4 (seguidament 
al primer paràgraf i tretzè punt del quart paràgraf), 4.2 (segon punt del primer paràgraf) i 4.3 (tercer 
punt). 

Aquestes al�legacions han estat desestimades degut a les diferents motivacions que a continuació 
s'esmenten: la de l'apartat 1.10, és molt generalista, les dels apartats 2.6.2, 2.6.3 (quart punt del 
paràgraf tercer), 2.6.4 (segon punt del paràgraf quart i primer punt del tercer paràgraf), i 3.4 
(seguidament al primer paràgraf),  són reflexions i comentaris sense concreció de propostes de 
modificació d'aquest Pla. Les contingudes a la resta dels apartats 2.6.3 i 2.6.4, degut a que són temes 
que es treballaran en el futur reglament de desenvolupament del present Pla Municipal de Participació 
Ciutadana. La continguda a l'apartat 3.4, cinquè paràgraf, tretzè punt és molt generalista i reiterativa 
del tema de la informació a través del web municipal. La continguda a l'apartat 4.2, primer paràgraf, 
segon punt és una reiteració d'un tema ja assumit en el propi Pla Municipal de Participació Ciutadana, 
i per últim la continguda a l'apartat 4.3, tercer punt,  per desacord amb la redacció proposada.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Estimar les al�legacions al Pla Municipal de Participació Ciutadana expressades pel Sr . Josep 
Casanovas Vaquero, en representació d'Iniciativa per Catalunya Verds de Granollers, que afecten als 
apartats 2.6.3 (quart punt del tercer paràgraf, tercer punt del quart paràgraf), 2.6.4 (segon punt del 
paràgraf quart), 3.2 (nou paràgraf al final de l'apartat), 3.4 (s'afegeix un quart paràgraf i un nou punt 
després del tretzè al cinquè paràgraf), 4.2 (tercer punt del primer paràgraf), 4.3 (tercer punt) modificant 
el redactat. En considerar-les adequades amb el Pla.

Tercer.-  Aprovar definitivament el Pla Municipal de Participació Ciutadana de Granollers, que s'annexa 
al present acord, incorporant les modificacions i esmenes estimades al punt anterior i acordar la seva 
publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

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



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

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

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

Alcalde president:
En tot cas, per fer una mica el desentrellat d’aquest “crucigrama”, aquest seguit de numeracions, el 
senyor Corchado farà una greu intervenció, endavant.

Sr. Corchado:
Gracies alcalde. Avui porten a aprovació definitiva el Pla de Participació de la nostra ciutat. Tal i com 
vaig dir, el Pla estableix els objectius, criteris i actuacions a desenvolupar des de l’organització 
municipal. Això implica una clara voluntat de governar amb major transparència, diàleg, proximitat i 
corresponsabilitat amb la ciutadania. Aquest Pla, en la seva pròpia elaboració, a comptant amb tots el 
grups polítics presents al consistori amb els tècnics , amb la ciutadania associada i no associada , i ara 
també compta amb diverses propostes del grup de Iniciativa per Catalunya Verds, al qual vull agrair la 
seva dedicació i ganes de sumar.

El Pla vol desenvolupar la participació ciutadana, que no només implica voluntat política i capacitat 
tècnica, sinó que requereix també del desenvolupament d'un concepte de ciutadania que va més enllà 
de l'adquisició de drets i implica compromisos, valors, i corresponsabilitat. El Pla Director de 
Participació Ciutadana té sentit en la mesura que es desenvolupen les actuacions que planteja i regeix 
les accions participatives que realitza l'Ajuntament. Per tant, cal vetllar per la seva aplicació pràctica, 
ja que és aquesta pràctica la que determina el seu èxit i per la qual ha estat elaborat. En aquest sentit 
el Pla de Participació de Granollers no és un Pla sense capacitat de gestió, sinó un Pla realista amb 
possibilitats i voluntat d'aplicar-lo. Per a això, compten amb la voluntat i les possibilitats polítiques i 
tècniques. El foment de la participació ciutadana és un complement i un aprofundiment que enriqueix 
les decisions que pren el equip de govern, de manera que la participació no suposa la delegació de 
les decisions per part de les persones amb responsabilitat política , en la mesura que el Govern i el Ple 
Municipal tenen unes competències clares i ben definides. Per finalitzar, agrair a tots els grups 
municipals presents al consistori, i a Iniciativa, les ganes de sumar per fer del Pla de Participació una 
realitat, i entendre que la participació és un tema de tots, un tema que no és de cap partit polític, i que 
en definitiva un tema de ciutat, de la nostra ciutat. Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, aquí no hi ha anunciades intervencions, ni votació, per tant s’aprovarà per unanimitat. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al següent punt, el punt número sis en el que s’aprova inicialment el Pla Director de la 
Societat del Coneixement de Granollers, Canovelles, Les Franqueses i La Roca. Endavant, senyora 
secretària.

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR PARTICIPATIU DEAPROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR PARTICIPATIU DEAPROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR PARTICIPATIU DEAPROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR PARTICIPATIU DE    



SOCIETAT DEL CONEIXEMENT DE GRANOLLERSSOCIETAT DEL CONEIXEMENT DE GRANOLLERSSOCIETAT DEL CONEIXEMENT DE GRANOLLERSSOCIETAT DEL CONEIXEMENT DE GRANOLLERS,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LES FRANQUESES I LALES FRANQUESES I LALES FRANQUESES I LALES FRANQUESES I LA    
ROCAROCAROCAROCA

El Programa d'Actuació Municipal 2007 -2011 expressa la necessitat d'actualitzar el Pla director de la 
societat del coneixement amb la participació de municipis veïns .

En data 11 de novembre de 2008, la Junta de Govern Local va aprovar la formalització d’un conveni 
entre els Ajuntaments de Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès i el 
Consorci Localret per portar a terme l'elaboració i redacció del Pla Director de Societat del 
Coneixement i fer una crida a la participació dels agents a la participació dels agents socials i 
econòmics així com de la societat civil en general . 

En data 24 de novembre de 2008, es va signar el conveni de col�laboració  entre els Ajuntaments de 
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès, La Roca del Vallès i el Consorci Localret per portar 
a terme l'elaboració i redacció del Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement .

En relació amb el procés d'elaboració del Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement, el 
Servei de Processos Estratègics i Programació informa que s'ha efectuat el treball en tres fases. En 
primer terme, s'han efectuat entrevistes en profunditat entre novembre 2008 i febrer de 2009. En 
segon lloc, s'han realitzat enquestes a ciutadans i empreses als quatre municipis. Per últim, s'han fet 
debats estratègics en tallers participatius fets entre el mes de maig de 2009 i l'octubre de 2009. 
Aquests tallers han tractat diferents àmbits temàtics -l'e-govern, les infraestructures i serveis de 
telecomunicacions, la innovació i l'economia i la xarxa ciutadana-, i han tingut com a resultat l'informe 
per a l'elaboració del pla director participatiu presentat per Localret, que sintetitza les conclusions de 
les fases anteriors.

El document lliurat per Localret ha estat analitzat per la comissió política de seguiment intermunicipal i 
per tècnics designats pels Ajuntaments de la Roca del Vallès, Canovelles, les Franqueses del Vallès i 
Granollers, que han fet una devolució a Localret amb els  aspectes que es consideraven millorables 
del document provisional.

El nou document, després de revisió interna per part del Servei Processos Estratègics i Programació, 
ha estat validat per la comissió política de seguiment i s 'ha lliurat a tots els grups municipals.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment el "Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement de Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès", i el seu desplegament en el "Pla d'Acció 
Granollers 2010", dins l'àmbit de Granollers. Aquests documents s'annexen al present  acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Establir una vigència del "Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement de Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès", fins l'any 2015.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Delegar a la Junta de Govern Local l'adopció dels acords necessaris pel desplegament del "
Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del 
Vallès i La Roca del Vallès" a partir de l'any 2011 i fins al 2015, dins l'àmbit de Granollers.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Sotmetre el "Pla Director Participatiu de Societat del Coneixement de Granollers, Canovelles, 
Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès" a informació pública, per un termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
al tauler d'anuncis de la Corporació i al web municipal, a efectes de presentació d'al�legacions, 
suggeriments i reclamacions, de conformitat amb el que disposen, per analogia, els articles 49 b) de la 
Llei 11/1999. de 21 d'abril, de modificació de la llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del 
règim local, i 178.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la 
Llei Municipal i de règim local de Catalunya.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Acordar que, si transcorre el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat definitivament el Pla director de Societat del Coneixement de Granollers, 



Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès i es procedirà a la seva publicació íntegra 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

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

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

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

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

Alcalde president:
La regidora de Projectes Estratègics, Carme Garrido en farà la presentació. Endavant.

Sra. Garrido:
Gràcies, senyor alcalde. Des de l’Ajuntament de Granollers som conscients que en les últimes 
dècades, la gran difusió de les tecnologies de la informació i la comunicació, han donat suport a una 
transformació a gran escala de tota l’organització social. Els canvis que s’han anat produint en els 
darrers temps, porten a què els nostres ciutadans, com usuaris del serveis públics, ens demanin cada 
cop serveis més acurats a les seves necessitats, volen conèixer les dades, els procediments, les 
normes; i és per això, que els ciutadans volen que siguem una administració eficaç i eficient, una 
administració oberta a les seves necessitats.

Les noves tecnologies de la informació i la comunicació, obren noves possibilitats per a les 
administracions locals, pel que fa a la millora de l’eficiència interna, però també en la millora de la 
relació amb els ciutadans i en una millora del benestar i del progrés per al conjunt de la societat. Fins 
a dates relativament recents, al nostre Ajuntament ens ocupaven de: L’urbanisme fent el planejament 
urbà i realitzant obres en les vies públiques. De la prestació de serveis urbans, ocupant-nos del 
subministrament d’aigua de boca, recollida d’escombraries i neteja de la via pública. De la prestació 
de serveis a les persones, realitzant tasques relacionades amb la seguretat ciutadana, amb l’acció 
social i del compliment de les ordenances municipals , entre altres.

En les últimes dècades, però, han aparegut noves inquietuds relacionades amb el medi ambient, en 
l’àmbit d’ocupació, amb la realització de polítiques actives, i en la dotació d’infraestructures de 
comunicació per facilitar la implementació de les tecnologies de la informació i la comunicació. Les 
ciutats són, ara, les grans protagonistes del futur immediat. El món, s’està configurant com una xarxa 
de ciutats, fent certa, avui més que abans, el consell que ens anima a actuar localment amb una visió 
global. Una xarxa que comença dins de cada municipi. Així, la capacitat de comunicació entre 
l’administració local i la ciutadania es multiplica amb la implementació de la Societat del Coneixement, 
guanyant en velocitat, en capacitat de gestió i en transparència. I donant pas a una nova relació més 
personalitzada, que permet una més acurada atenció a cada veí i a cada col�lectiu ciutadà. 

Per tant, aquesta nova realitat exigeix al nostre Ajuntament: en primer lloc, assumir aquests reptes i 
promoure la realització de les infraestructures adients, en segon lloc, facilitar l’accés de tothom a l’ús 
de les noves tecnologies, per tal d’evitar la creació d’una escletxa tecnològica generadora de futures 
marginacions socials. En definitiva, avui dia les ciutats, els ajuntaments, estem recuperant, en bona 
mesura, funcions de les antigues ciutats-estat, tot esdevenint els centres de creixement demogràfic, 
econòmic i cultural.



En els darrers anys a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, hem 
desenvolupat iniciatives orientades a la vertebració dels nostres municipis. Aquesta conurbació s’ha 
consolidat com un territori estratègic si tenim en compte la seva localització i la dinàmica 
socioeconòmica. A l’any 2002 es va desenvolupar el Pla Director per la Societat del Coneixement amb 
la finalitat d’incorporar les posicions capdavanteres en matèria de noves tecnologies, un Pla que ha 
estat vigent fins el 2007 i que ha permès als municipis assolir objectius com el desplegament de 
xarxes, l’inici de l’administració electrònica, la dinamització comunitària en TIC o la promoció de la 
innovació o la teleassistència. A partir doncs de 2007, es va iniciar un procés reflexiu pels quatre 
municipis, que ens ha permès constatar l’emergència de nous reptes en l’àmbit de la societat del 
coneixement i la necessitat d’enfrontar-los mitjançant un procés participatiu.

Granollers es trobava davant el repte d’establir uns fonament sòlids per a construir una Societat del 
Coneixement igualitària, diversa, democràtica, i davant el repte de fer un desplegament eficaç i 
homogeni. El Pla Director Participatiu de la Societat del Coneixement és una eina de govern que està 
basada en una metodologia de planificació estratègica participativa i que pretén, en primer lloc, definir 
un full de ruta en tot allò que fa referència a la Societat del Coneixement, i en segon lloc, fer participar 
a la ciutadania en tot aquest procés.

El Pla Director s’ha elaborat en quatre fases que han permès en un primer moment, la recollida i 
organització de la informació a través d’enquestes realitzades a sis-cents ciutadans de la nostra ciutat 
i enquestes realitzades a quatre-centes empreses de la conurbació. La realització d’entrevistes i 
sessions de treballs amb experts en les diferents matèries, i tallers participatius sobre planificació d’E-
govern i Administració electrònica, d’infraestructures, de Promoció Econòmica i Innovació, i de Xarxa 
Ciutadana.

El Pla Director Participatiu de la Societat del Coneixement que portem avui a Ple, proposa quatre 
eixos de treball, que es desagreguen en vint-i-un objectius estratègics, cent set objectius operatius i 
un pla d’acció 2010 amb quaranta-sis accions de desplegament del Pla Director i que proposem també 
per la seva aprovació. I tot això, ens ha servit per marcar un objectius i unes actuacions concretes a 
desenvolupar a la nostra ciutat, algunes de les quals voldria destacar avui: volem promoure la 
proximitat de l'administració pública, treballarem per aconseguir una administració més oberta, que 
garanteix els drets electrònics als ciutadans i els ajudi a estalviar temps. Aquest és el Pla de 
desenvolupament de l'administració electrònica al territori. Treballarem pel desenvolupament 
d'Oficines Virtuals d'Atenció Ciutadana i per la implantació de noves formes de comunicació amb el 
ciutadà, amb especial atenció al 2.0 i al mòbil. També volem posar en valor la infraestructura 
tecnològica existent als municipis i desplegar -ne de nova.

Granollers té una important extensió de fibra, té connectats vint-i-set equipaments municipals i compta 
amb doble operador o més en alguns llocs; i tub buit per facilitar l'extensió d'operadors privats i més 
de cent quilòmetres de fibra òptica als seus límits. El nou Pla Director advoca per posar en valor 
aquest patrimoni de la ciutat, impulsat en el moment d'elaboració de l'anterior pla director, i integrar-lo 
a nivell de conurbació i de país. La connexió de xarxes entre equipaments públics, la provisió de 
serveis inalàmbrics i l'accés ciutadà a wifi gratuït, així com la planificació territorial d'infraestructures 
tecnològiques a nivell de conurbació, els polígons industrials per exemple, són alguns dels elements 
rellevants del Pla Director. També volem alinear factors a favor d'una estratègia competitiva basada 
en les TIC i el coneixement. A les infraestructures tecnològiques, s'hi afegeix la necessitat de 
desenvolupar i fer aterrar al territori infraestructures del coneixement i noves activitats intensives en el 
coneixement, de la banda de l'audiovisual a Roca Umbert i la innovació i la col�laboració 
público-privada que es promourà a Can Muntanyola.

Volem recolzar als emprenedors que basen el seu negoci en les TIC i el capital intel�lectual. El 
recolzament als emprenedors i professionals que aportaran riquesa al territori amb empreses 
intensives en coneixement, és una tasca a llarg termini que el pla aborda. També s'ha tingut en 
compte que en el moment actual la creació de projectes propis basats en el capital intel�lectual , pot ser 
una via de sortida a la crisi davant la falta d'expectatives. Cal tenir en compte la dimensió i potencial 
de les empreses TIC en aquest sentit. El Pla advoca per canalitzar ajudes a aquestes empreses. Pel 
suport i el desenvolupament del sector TIC. El suport al teixit empresarial de les TIC i en l'ús de les 
TIC és clau. D'una banda, els professionals de la informàtica poden tenir recolzaments que millorin la 
seva capacitat tècnica i oportunitats de negoci. D'altra banda, els professionals poden millorar la 
productivitat de l'empresa amb una millor utilització d'eines TIC. Volem promoure les xarxes en 



l'economia del coneixement. El Pla Director té en compte la potenciació de la xarxa. Les relacions 
entre els agents de la conurbació vinculats a l'economia del coneixement entre ells i cap a l'exterior. 
És un punt clau aconseguir que els agents treballin junts i en línia, i promocionar el territori. Volem 
impulsar la formació contínua en noves tecnologies a través de la formació, de la divulgació i de donar 
suport a nous serveis mitjançant les TIC. Treballarem per reduir l'escletxa digital i per potenciar els 
coneixements dels que ja els tenen. Per aconseguir aquest objectiu cal implicar a tots els agents del 
territori: centres cívics, biblioteques, Centre Tecnològic i Universitari de Granollers, Joventut, 
dinamitzadors comunitaris, associacions i col�lectius, han de fer bo el repte d'esdevenir ciutats 
educadores, també en les TIC. Volem divulgar les TIC en esdeveniments sectorials, amb actuacions 
tan concretes com donar continuïtat a la celebració conjunta de setmana tecnològica i Catosfera. 
Volem prestar nous serveis públics mitjançant les TIC, fem especial èmfasi als àmbits de la salut i 
l'educació, bé per les necessitats que poden satisfer-se per un envelliment actiu i millor atenció 
domiciliària, o bé per facilitar a mestres, alumnes, pares i mares la implantació de l 'ordinador a l'aula.

En definitiva, en aquest Ple proposem: Primer, l’aprovació inicial del Pla Director Participatiu de la 
Societat del Coneixement de Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès, i 
del seu desplegament en el Pla d’Acció Granollers 2010. I el sotmetrem a informació pública, per un 
termini de trenta dies hàbils, com ens ha dit la secretària, perquè els nostres ciutadans puguin 
presentar al�legacions, suggeriments i reclamacions, si ho consideren oportú.

Aquest Pla Director que avui presentem, no és tan sols un pla estratègic amb objectius i accions. Amb 
aquest Pla volem donar continuïtat a la comissió directora, formada per representants polítics dels 
quatre ajuntaments que vetllaran pel desenvolupament del Pla Director. Un Pla que s’aprovarà 
anualment per Junta de Govern. Considerem que és també un moment oportú per obrir als grups 
municipals, a les empreses, als professionals i a la ciutadania organitzada, la participació a través de 
la proposta de la creació del Consell de la Societat del Coneixement, que revisarà el Pla de manera 
continuada. Un consell que ha de reunir a representants de l'administració, de la indústria, el comerç, 
col�legis professionals, sindicats, associacions i representants de prestigi del sector de les 
telecomunicacions, on tots plegats i de manera conjunta treballarem per fer de Granollers una ciutat 
de futur i preparada per afrontar els nous reptes que se’ns presenten.

Finalitza ara un procés de treball del nostre Ajuntament i vull agrair a tot el nostre equip tècnic la seva 
dedicació, la seva il�lusió i la seva capacitat d’innovar i adaptar, i en especial a Sergi Morera, Director 
del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers, pel seu treball durant tot aquest procés. També vull 
agrair la participació del grups municipals i les seves aportacions, en especial al grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Però ara, s’obre també una camí molt important per la nostra ciutat, un camí que haurem de fer tots 
plegats si volem aconseguir l’objectiu de fer de Granollers una ciutat oberta al futur i a les noves 
tecnologies, amb la incorporació progressiva dels mitjans electrònics en l’activitat ordinària per 
millorar la transparència, l’eficàcia i la qualitat de la prestació de serveis als ciutadans, així com la 
gestió interna.

Alcalde president:
Moltes gràcies, per la presentació. S’obre el torn de paraules, Esquerra Republicana ha demanat de 
fer-ne ús. Té la paraula el senyor Pep Mur, endavant. 

Sr. Mur:
Gràcies, alcalde. Bé, en tot cas, breument i d’entrada primer agrair a la regidora Carme Garrido la 
possibilitat de què s’enrederís un mes l’aprovació d’aquest Pla Director, perquè així ens va donar 
temps a poder-hi fer una lectura exhaustiva i també, per tant, a poder-hi fer aportacions concretes, 
aportacions per altra banda que reconeixem que en part o en gran part s’han incorporat en el projecte, 
i per tant en aquest sentit estem satisfets. Segurament analitzant una mica el Pla i veient el document 
final veiem que... o detectem que els eixos, per exemple, de E-govern o d’infraestructures hi hem 
trobat a faltar una mica participació que no fos estrictament de persones relacionades amb 
l’administració local, entenent que l’E-govern finalment acabarà sent la possibilitat d’oferir tràmits 
online cap a la ciutadania, i per tant, aquí l’aportació segurament d’una visió d’aquesta ciutadania 
hagués estat bé. El mateix podem considerar amb la part d’infraestructures. Entenem que a més a 
més, en el primer Pla Director de Societat del Coneixement hi van haver grups precisament 



especialitzats, de gent d’aquesta ciutat que tenen aquests coneixements, que haguessin pogut 
incorporar. En tot cas, simplement i possiblement en el futur s’hi podran incorporar. 

Nosaltres estem contents perquè és un Pla Director que d’alguna manera ha potenciat, com dèiem, la 
relació administració i ciutadania, jo soc un “forofo” d’això i per tant, en aquest sentit em sembla que 
anem bé. I veig que realista, en el sentit també de què... i el primer cop vaig criticar-ho molt, la primera 
reunió que vàrem fer, fins que em vaig donar compte de què efectivament de què això era necessari, 
hi ha tota una revisió dels sistemes d’informació interns de l’Ajuntament, sense els quals, si ara 
estiguéssim parlant d’administració oberta sense fer aquesta revisió estaríem venen fum, per tant, 
entenc que no estem venen fum. Que estem fent una cosa que té sentit.

Des d’Esquerra Republicana també aplaudim l’aposta per al programari lliure, entenem que això és 
una cosa que costa una mica encara d’introduir en el món de les tecnologies, però el programari lliure, 
doncs a la llarga ens estalvia molts diners de pagament de llicències, de pagaments de determinats 
manteniments, i això em sembla que és una aposta valenta, que hi ha pressions prou fortes de grans 
multinacionals en aquest sentit que lluiten perquè això no sigui així i per tant, que aquí hàgim apostat 
pel programari lliure, em sembla bé. Entenc que no ho deixarem només en l’abast o en l’àmbit del que 
anomenem popularment ofimàtica, si no que entrarem una mica més enllà, i anirem a sistemes 
d’informació corporatius utilitzant programari lliure .

Pel que fa al tema, a l’apartat, a l’eix d’infraestructures, també i així ho vam comentar, el tema de 
l’accés del wifi gratuït a la ciutat, em sembla que és una idea interessant. Crec, perquè en el Pla queda 
una mica ambigu que això sigui possible fer-ho a tota la ciutat, de moment es concreta molt el tema de 
la Porxada, ja està bé, però a mi sembla que en les diferents places de la ciutat també hi aniria bé 
poder-hi instal�lar algun tipus d’emissor i receptor de wifi, perquè, sobretot i de cara a la gent jove, 
sigui un espai on la gent es pugui connectar, i ara que arriba el bon temps, eh! tranquil�lament en les 
places. Entenc, que estem en la línia de fer-ho i entenc que s’anirà estenent.

En la línia de promoció econòmica, l’eix de promoció econòmica i innovació, estem satisfets també de 
veure que el Pla TIC.cat és una referència en aquest apartat. I finalment, pel que fa a la xarxa 
ciutadana i que entenem que es basa bàsicament en la formació, també veiem que està bé enfocat. 
En aquí, fins i tot, potser el que es podria, i això és una proposta o una ... en fi, és una proposta que 
llenço, motivar als estudiants de la ciutat a fer projectes TIC, que fossin d’ús de la pròpia ciutat; això 
seria una manera de dinamitzar projectes TIC, i alhora de què la formació, aquesta que està ben 
enfocada i que té els seus propis objectius, també servís perquè els estudiants d’aquesta ciutat, la 
gent, dic estudiants però bé... la gent que té aquesta formació, doncs es pogués organitzar i plantejar 
en l’Ajuntament projectes TIC d’ús per a la ciutat.

Voldríem que aquest Pla Director, ja que comença... bé, avui fem una aprovació provisional, però 
entenc que acabarem aprovant-lo definitivament. Fos un Pla que el seu seguiment fos transparent, en 
aquest sentit hem llegit, hem vist que el Pla estableix una sèrie d’indicadors de seguiment, jo entenc 
que no només han de ser indicadors en la línia de sí anem complint els diferents objectius operatius, 
que en diem, eh! del Pla. Sinó que d’alguna manera també puguem anar avaluant la pròpia aprovació 
del Ple en sí mateix, no? crec que, no ens hem de quedar en complir el marc legal de la llei 11/2007 si 
no que hem d’anar una mica més enllà, un Pla Director de la Societat del Coneixement és un Pla 
atrevit, i també hem vist que volem demanar de què això realment es dugui a terme, totes les revisions 
anuals que ens han semblat que estaven establertes, per anar revisant una mica, precisament els 
objectius operatius, perquè en l’àmbit, per exemple, de les formacions podem quedar desfasats d’aquí 
a un any i mig, eh! sabem tots que això evoluciona molt ràpid, per tant, està bé que d’alguna manera hi 
estiguem fent èmfasis en tot això.

En tot cas, aquestes petites quatre reflexions que volíem fer, i ja està. Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si un altre grup vol intervenir, no? pel Grup Socialista, senyora Garrido no sé si 
vol cloure.

Sra. Garrido:
Bé, res, dues cosetes. Per agrair els comentaris de l’Esquerra Republicana, és veritat que ens havíeu 



comentat lo dels espais wifi i que nosaltres comencem només per l’espai wifi de la Porxada, perquè 
hem de demanat a la CMT que ens permeti fer-ho, per tant, estem en una prova pilot d’un any, ara ha 
sortit una nova llei que sembla ser que això ho regularitzen i podrem fer -ho, per tant estarem durant un 
any a la Porxada, valorarem el seu ús, valorarem l’efectivitat, i si és així, doncs intentarem posar-ho en 
d’altres.

El tema d’indicadors de seguiment, clar, no han de ser només indicadors de si això hi arribem o no, 
perquè com tu ben dius les tecnologies de la informació, de la comunicació són tecnologies que 
canvien moltíssim, no? a llavors no fem un Pla per a dos anys ni per tres, el fem per un any i ho 
revisem. I amb l’idea de què nosaltres no tenim tot el coneixement, ni els grups municipals ni els 
tècnics de l’Ajuntament, necessitem de la gent que en el dia a dia, en fa ús d’aquestes tecnologies, 
volem crear el consell de la societat del coneixement. I aquesta serà una eina que ens ajudarà a dir si 
les accions planificades per a l’any següent són les adequades o si el Pla s’ha de tornar a reajustar, si 
anem bé, o si hem de fer alguna modificació. De totes maneres recollirem per suposat totes les 
aportacions que ens pugueu fer, per a poder valorar-ho en conjunt. Gràcies.

Alcalde president:
Gràcies. No sé si per part d’Esquerra algun altre comentari... no? en tot cas, hi ha anunciat el vot 
favorable de tots els grups en aquest apartat, per tant, aprovaríem aquest document per unanimitat, 
faríem l’aprovació inicial, sotmet-lo a informació pública i transcorregut el termini si no hi ha 
al�legacions, doncs l’aprovaríem definitivament.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de Secretaria, Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció 
Econòmica, els punts set i vuit els tractarem conjuntament, són dues modificacions de crèdit. 
Endavant, senyora secretària.

 
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

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    9999////2010201020102010    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per transferència de crèdits    per un import de 13.750,01€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 9/2010.

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 2010

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 2010, 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 9/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
transferència de crèdits per un import de 13.750,01 €, 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. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 21212121 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: 2222 PPPPPPPP::::    2222
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: capcapcapcap

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////2010201020102010    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 3.772,32 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 11/2010.

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 2010.

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 2010, 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 11/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 3.772,32 €, 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 tot cas, aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha sol�licitada votació. Vots favorables 
a la proposta? Vint-i-un. Vots contraris? Dos. Per tant, quedaria aprovada.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 21212121 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: 2222 PPPPPPPP::::    2222
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: capcapcapcap

Alcalde president:
Passem al punt número nou, que és una altra modificació de pressupost, que en aquest cas s’ha 
demanat votació separada de les dues anteriors. Endavant, senyora secretària.

9999).-).-).-).-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////2010201020102010    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 suplement de crèdit    per un import de 1.203.000,00 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 12/2010.

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 2010.

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 2010, 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 12/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdit per un import de 1.203.000,00 €, 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 tot cas, aquí tampoc hi ha intervencions, però sí que hi ha sol�licitada votació. Vots favorables a 
la proposta? Serien quinze. Vots contraris? Dos. Abstencions? Sis. Per tant, quedaria aprovada la 
proposta, també.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 15151515 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: 2222 PPPPPPPP::::    2222



AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 6666 CIUCIUCIUCIU::::    6666

Alcalde president:
Passem al punt número deu. Punt de tràmit, és una aprovació definitiva d’un expedient ja conegut per 
aquest Ple. Endavant, senyora secretària.

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT ELS PLECS DE CLÀUSULESDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT ELS PLECS DE CLÀUSULESDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT ELS PLECS DE CLÀUSULESDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT ELS PLECS DE CLÀUSULES    
ADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES DADMINISTRATIVES GENERALS APLICABLES ALS CONTRACTES D ''''OBRES I INSTALOBRES I INSTALOBRES I INSTALOBRES I INSTAL ....LACIONS ILACIONS ILACIONS ILACIONS I    
ALS DE CONCESSIÓ DALS DE CONCESSIÓ DALS DE CONCESSIÓ DALS DE CONCESSIÓ D''''OBRA PÚBLICAOBRA PÚBLICAOBRA PÚBLICAOBRA PÚBLICA,,,,    ALS CONTRACTES DE SERVEIS I DEALS CONTRACTES DE SERVEIS I DEALS CONTRACTES DE SERVEIS I DEALS CONTRACTES DE SERVEIS I DE    
SUBMINISTRAMENTSUBMINISTRAMENTSUBMINISTRAMENTSUBMINISTRAMENT ,,,,    A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS DEA ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS DEA ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS DEA ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS ....

El Ple de l'Ajuntament de Granollers , en sessió del dia 30 de juny de 2009, va aprovar inicialment els 
plecs de clàusules administratives generals de contractació referent als contractes de serveis i de 
subministraments, a altres contractes administratius i als privats i als plecs dels contractes d'obres i 
instal·lacions i als de concessió d'obra pública, adequats a la Llei 30/2007, de 30 d'octubre. 

Atenent al procediment legalment establert és va sotmetre a informació pública , en el BOP, núm 167 
de 14 de juliol de 2009, en el DOGC núm 5426 de 22 de juliol de 2009, al diari La Vanguardia el dia 22 
de juliol de 2009 i al perfil del contractant i al taulell d'anuncis d'aquests Ajuntament, en el que no es va 
presentar cap al·legació ni reclamació al respecte.

D'acord amb la normativa aplicable, articles 278 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya , aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l'article 9.1b, de la Llei 5/2005, de 2 de 
maig de la Comissió Jurídica Assessora, es va sol·licitar informe a la Comissió Jurídica Assessora.

En data 11 de febrer de 2010, amb registre d'entrada núm 2940, va ser tramés el dictamen, 34/10 de 
data 28/01/2010 de la Comissió Jurídica Assessora, relatiu als Plecs de Clàusules Administratives 
Generals de Contractació aplicables als contractes de l'Ajuntament de Granollers, en el que s'informa 
una sèrie d'observacions  sobre qüestions d'interpretació i matisacions que no són de legalitat.

Atès que el contingut del Plec de Clàusules Administratives Generals,  és el mateix que apareix 
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009,. i s'ajusta a 
la legalitat, es considera favorablement acceptar-los i proposar la seva aprovació definitiva en els 
termes establerts en la legislació vigent

Fonaments de dret

Article 98.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes de les administracions públiques pel que 
fa a l'aprovació dels plecs de clàusules administratives generals per part de les entitats que integren 
l'Administració Local.

Article 278 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que fa als tràmits necessaris per l'aprovació per part del ens locals 
dels Plecs de clàusules administratives generals.

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 pel que fa als tràmits necessaris per l'aprovació d'ordenances.

Articles 9.1 b) i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora de la Comissió Jurídica Assessora, 
quan a la competència d'aquesta en la emissió de dictamen sobre plecs de clàusules administratives 
de contractació de caràcter estàndard.

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

Primer.-  Aprovar definitivament els Plecs de clàusules administratives generals de contractació de 
l'Ajuntament de Granollers , adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 



sector públic, aplicables als tipus de contractes que s’indicaran.

Segon.-  El text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) núm. 15, de 17.1.2009, en referència als tipus de contractes següents:

� contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i als privats 
elaborats per la Diputació de Barcelona (PCAG SEA, annex I, p 14 a 30);

� contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública elaborats per la Diputació de 
Barcelona (PCAG COI-CCOP, annex II, p 30 a 51).

Tercer.-  Trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 
quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva dels Plecs i el text íntegre d’aquests publicat en el BOPB 
esmentat a l’apartat anterior.

Quart.- Comunicar els presents acords a la Comissió Jurídica Assessora, atès el caràcter preceptiu 
del seu Dictamen en relació amb els Plecs de clàusules administratives generals de contractació de 
l'Ajuntament de Granollers i tot això en aplicació del que disposen els articles 278 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 8.3.m) 
de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, i 6.2 i 38.4 del Reglament 
d’organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora, aprovat pel Decret 69/2006, d’11 
d’abril.         

Cinquè.-  Publicar en el BOPB i en el DOGC sengles anuncis sobre l’aprovació definitiva dels Plecs en 
referència al seu text íntegre publicat en el BOPB esmentat a l’apartat segon.

Sisè.-  Deixar sense efecte qualsevol plec, resolució o acord que s’oposi als presents acords.

Setè.- Fer públics els presents acords, el Dictamen que els proposa i la resta dels antecedents 
mitjançant la seva inserció en el Perfil del Contractant de l'Ajuntament de Granollers. 

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, aquest expedient és prou conegut, per tothom i, hi ha l’acord de tots els grups. No 
hi hauran intervencions, ni votació, s’entén per unanimitat. Per tant, endavant...

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem al punt número onze. En aquest cas es tracta d’aprovar inicialment una altra ordenança 
municipal, en aquest cas, la reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici en 
l’àmbit de Granollers. Endavant.

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT L''''ORDENANÇA MUNICIPALORDENANÇA MUNICIPALORDENANÇA MUNICIPALORDENANÇA MUNICIPAL    
REGULADORA DEL LLIURE ACCÉS A LES ACTIVITATS DE SERVEIS I EL SEU EXERCICI ENREGULADORA DEL LLIURE ACCÉS A LES ACTIVITATS DE SERVEIS I EL SEU EXERCICI ENREGULADORA DEL LLIURE ACCÉS A LES ACTIVITATS DE SERVEIS I EL SEU EXERCICI ENREGULADORA DEL LLIURE ACCÉS A LES ACTIVITATS DE SERVEIS I EL SEU EXERCICI EN    
LLLL''''ÀMBIT TERRITORIAL DE GRANOLLERSÀMBIT TERRITORIAL DE GRANOLLERSÀMBIT TERRITORIAL DE GRANOLLERSÀMBIT TERRITORIAL DE GRANOLLERS

El 28 de desembre de 2009 finalitzà el període de transposició de la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior 
(en endavant referida com a Directiva de Serveis), norma que té com a objectiu aconseguir un efectiu 
mercat interior en l’àmbit dels serveis per via de l’eliminació d’obstacles legals i administratius. Alhora 
representa una gran oportunitat per modernitzar l’Administració i fer-la més accessible als ciutadans 
gràcies a la implantació de procediments electrònics. El resultat ha de conduir a un sistema 
administratiu més àgil i de major confiança en el ciutadà, a la interrelació amb les Administracions de 
tota la Unió Europea i amb la pròpia Comissió Europea, i, en definitiva, a reactivar l’economia en 
potenciar el sector dels serveis. 

A l’Estat espanyol s’ha optat com a fórmula normativa per incorporar la Directiva de Serveis a través 
d’una Llei horitzontal o genèrica, l’anomenada “Llei paraigües”, i en paral�lel, a través d’una altra Llei 
modificativa de la legislació estatal per tal d’adequar-la als principis de la Directiva de Serveis, 



l’anomenada “Llei òmnibus”. Mentre que la norma horitzontal o “paraigües” ha estat promulgada i 
publicada com a Llei 17/2009, de 23 de novembre, “sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio” (BOE de 24 de novembre de 2009), la “Llei òmnibus” ho ha estat com a Llei 25/2009, de 
22 de desembre, “de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio”  (BOE de 23 de desembre de 2009). 

La Diputació de Barcelona, d’acord amb la seva comesa de servei als municipis, en raó de la  seva 
competència d’assistència i cooperació jurídica i tècnica, ha estat estudiant les fórmules normatives 
adequades a efectes de transposar la Directiva de Serveis en l’àmbit local i protegir els interessos dels 
Ens locals davant del retard de les tasques de transposició normativa a nivell estatal i autonòmic. Si ja 
dita Corporació va ser capdavantera en la identificació i difusió dels punts de la diversa normativa 
local de necessària adaptació a la Directiva de Serveis, en base a tal experiència per Decret de 5 de 
juny de 2009 va aprovar-se la constitució d’un Grup de treball en el si de la Secretaria de la Diputació 
de Barcelona per a la implantació de la Directiva de Serveis . En el marc d’aquest Grup, la Diputació de 
Barcelona va revisar en funció de la Directiva de Serveis no només el conjunt de normes de la 
Corporació, sinó també les ordenances “tipus” que poden adoptar com a model els municipis de la 
província. Com a criteri addicional, la Diputació de Barcelona considera que aquesta és una bona 
oportunitat perquè les Corporacions revisin i actualitzin les seves ordenances, no només des de 
l’òptica de la Directiva de Serveis. 

En aquest context la Diputació de Barcelona va plantejar la necessitat d’aprovar un model tipus 
d’Ordenança municipal que transposi els principis de la Directiva de Serveis a nivell horitzontal i 
estableixi les regles generals necessàries per a l’aplicació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, 
“sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”, en l’àmbit de les respectives 
Corporacions que l’adoptin. Per via de la fórmula normativa plasmada en la present Ordenança es 
tracta de proveir als Ens locals d’un instrument que, atenent a la data de finalització del termini de 
transposició de la Directiva de Serveis i les obligacions definides en la Llei 17/2009, de 23 de 
novembre, els permeti afirmar el compliment dels seus “deures de transposició” en la mida d’allò 
possibilitat per la normativa marc, estatal i autonòmica. L’avantatge d’aquesta Ordenança és donar 
cobertura general a l’obligació d’aquest Ajuntament  d’aplicar la Directiva de Serveis, determinant la 
inaplicabilitat de tota norma o procediment municipal que siguin contraris a la Directiva, i garantir que 
tots els procediments i tràmits que es duguin a terme per l’establiment i el desenvolupament dels 
serveis subjectes a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, “sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio”, s’atenguin a la mateixa, ja que no tots els procediments es contenen a 
ordenances. 

A més, aquesta Ordenança és la base a efectes de la futura adaptació a la Directiva de Serveis de les 
ordenances no independents dels Ens locals, que estan condicionades per la normativa sectorial 
aprovada per d’altres nivells de govern. A aquest respecte, l’Ordenança incorpora un seguit de 
disposicions addicionals i transitòries que determinen l’àmbit i sentit de la incidència de la Directiva de 
Serveis en la normativa local de caràcter sectorial afectada per la Directiva . 

A nivell material, cal destacar com a criteris que han inspirat la redacció de l’Ordenança , entre d’altres, 
els següents: 

* A les definicions establertes en les disposicions generals s’ha introduït, en clàusula general, una 
definició dels serveis no econòmics d’interès general, que és una qüestió de particular importància en 
l’àmbit local.    
* La normativa relativa als àmbits d’interès local només cal revisar-la des del punt de vista del dret 
d’establiment; és per això que en aquesta Ordenança no s’ha fet incidència en el règim definit a la Llei 
17/2009, de 23 de novembre, quant a la lliure prestació de serveis amb relació al règim d’activitats i 
serveis.   
* Quant a la simplificació de procediments cal destacar que la Llei 17/2009, de 23 de novembre, i 
la Directiva de Serveis imposen la predefinició dels requisits necessaris per a tramitar els controls 
d’establiment, entre ells la documentació a aportar i les condicions que el prestador ha de complir . 
* En la mida que l’adaptació normativa a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, i a la Directiva de 
Serveis ha de venir acompanyada de la veritable implantació de procediments electrònics, un dels 
altres pilars de la Directiva, s’hi regulen els principis generals però no es dóna un sistema acabat, el 
qual dependrà de la forma en què evolucioni l’Administració electrònica i de les possibilitats de cada 
Corporació. 
* Tot i que el règim de cooperació administrativa referit en el Capítol VI de l’Ordenança ha 



d’integrar-se amb les normes específiques de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, i de la Directiva de 
Serveis, cal fer esment a la necessària utilització de l’anomenat sistema IMI (Internal market 
information system)    com a eina d’intercanvi electrònic d’informació entre les autoritats competents 
dels Estats membres per tal de recolzar les disposicions del mercat interior que contenen obligacions 
de cooperació administrativa.

Atès els 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, i en aquest sentit, extableix en el seu article 61 la 
competència del plenari de la corporació, per a la seva aprovació inicial .

Atès que, en virtut de la normativa invocada, l'acord que es proposa s’ha sotmetre a informació pública 
pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí Oficial de la Província, 
al Diari Oficial de la Generalitat , a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis 
de la Corporació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de 
serveis i el seu exercici en l 'àmbit territorial del municipi de Granollers ....

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

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

Alcalde president:
Molt bé, farà la presentació d’aquesta ordenança la senyora Aroa Ortego, endavant.

Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Bé, el 28 de desembre de 2009 finalitzà el període de transposició de la Directiva 
2006/123, del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, la que es 
coneix com a Directiva de Serveis, norma que té com a objectiu aconseguir un efectiu mercat interior 
en l’àmbit dels serveis per via de l’eliminació d’obstacles legals i administratius. I que alhora 
representa una gran oportunitat per modernitzar l’administració i fer-la més accessible als ciutadans 
gràcies a la implantació de procediments electrònics. A l’Estat Espanyol s’ha optat com a fórmula 
normativa per incorporar aquesta directiva a través de dues lleis, una llei horitzontal o genèrica, que 
és la que es coneix com la llei paraigües, i en paral�lel una llei modificativa de la legislació estatal per 
tal d’adequar-la als principis que marca la directiva europea i que és l’anomenada llei òmnibus .

En aquest context la Diputació de Barcelona va plantejar la necessitat d’aprovar un model tipus 
d’ordenança municipal que transposi els principis d’aquesta directiva, a nivell horitzontal i estableixi 
les regles generals necessàries per a l’aplicar aquestes lleis estatals, en l’àmbit de les respectives 
corporacions locals. La present ordenança que avui portem a aprovació inicial, tracta de proveir als 
ens locals d’un instrument que, atenent a la data de finalització d’aquest termini de transposició de la 
Directiva de Serveis i totes aquelles obligacions definides en les dues lleis estatals, els permeti donar 
compliment als deures de transposició. L’avantatge d’aquesta directiva és donar cobertura general a 
l’obligació d’aquest Ajuntament d’aplicar-la, i garantir que tots els procediments i tràmits que es duguin 
a terme per l’establiment i el desenvolupament dels serveis subjectes a aquesta llei, s’atenguin a la 
mateixa, ja que no tots els procediments es contenen a ordenances. 

A nivell material, cal destacar com a criteris que han inspirat la redacció d’aquesta ordenança, entre 



d’altres, a les definicions establertes en les disposicions generals dels serveis no econòmics d’interès 
general, que és una qüestió de particular importància en l’àmbit local, sense que tingui d'aplicació 
aquesta ordenança, entre d'altres, a les següents matèries: Les activitats que impliquin l 'ús o ocupació 
del domini públic, els serveis funeraris, els de les xarxes de comunicacions electròniques, els serveis 
de transport, els sanitaris, els audiovisuals, les activitats de joc, les activitats que suposin l'exercici de 
l'autoritat pública i tots aquelles serveis socials relatius a l'habitatge social, l'atenció a la infància i el 
suport a famílies i persones necessitades. Tampoc és d'aplicació aquesta ordenança a l'àmbit tributari 
i a l'àmbit urbanístic, en els quals, es continuaran regint per la seva normativa específica.

Aquesta ordenança també preveu quin ha de ser el règim d'autoritzacions de les activitats i serveis, i 
regula com a principis generals: La submissió prèvia llicència i altres actes de control responsable, la 
submissió a comunicació prèvia o a declaració responsable , la submissió a control posterior a l 'inici de 
l'activitat i les ordres individuals constitutives de mandat per a l'exercici d'un acte o la prohibició del 
mateix. Tant mateix, aquesta ordenança general, estableix els principis generals de la simplificació 
administrativa, potenciant tant la comunicació electrònica, com la futura implantació de la finestreta 
única, obligant a la corporació municipal, ha adoptar les mesures necessàries per tal d'incorporar les 
tecnologies que siguin adients per tal de garantir aquesta interoperatibilitat dels dos sistemes .

No obstant, s'haurà d'esperar al desenvolupament legislatiu de la Generalitat de Catalunya en els 
àmbits globals de la transposició de la Directiva de Serveis, que, tot i que ja s'han iniciat en alguns 
d'ells, no són suficients per tal de poder-los aplicar a totes les ordenances locals. Per tant, el que fem 
en aquest moment, amb aquesta ordenança general i amb la seva aprovació inicial és el primer pas 
per adaptar la Directiva de Serveis del Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis en el 
mercat interior, aquelles ordenances específiques, en aquest cas d‘aquest municipi, el de Granollers, 
en aquelles matèries que ens hi són d'aplicació. Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, aquí no hi ha petició d’intervencions. I també hi ha l’acord de tots els grups, per 
tant l’aprovaríem per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passaríem al punt número dotze, ja de la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial. En concret, es 
tracta d’aprovar un conveni entre l’Ajuntament de La Roca del Vallès i de l’Ajuntament de Granollers 
per tal de facilitar l’accés al centre d’educació especial Montserrat Montero . Endavant.
 

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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓESBORRANY DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓESBORRANY DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓESBORRANY DEL CONVENI DE COL�LABORACIÓ    
ENTRE LENTRE LENTRE LENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I L''''AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PERAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PERAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PERAJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PER    
FACILITAR LFACILITAR LFACILITAR LFACILITAR L ''''ACCÉS AL CENTRE DACCÉS AL CENTRE DACCÉS AL CENTRE DACCÉS AL CENTRE D ''''EDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTEROEDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTEROEDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTEROEDUCACIÓ ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO

1. Que és interès, tant de l'Ajuntament de La Roca del Vallès com de l'Ajuntament de Granollers, la 
millora de la mobilitat en tot el que fa referència als accessos al Centre d 'educació especial Montserrat 
Montero, al costat del Camí de Santa Quitèria, situat en la línia d'atermanament de la serra de Palou 
entre els termes municipals de La Roca del Vallès i de Granollers . 

2. Que l'actuació consistent en la millora de la pavimentació del camí existent entre el Camí de Santa 
Quitèria i la carretera de Valldoriolf BV-5159,  resta subjecte al consentiment de l'Ajuntament de La 
Roca del Vallès per tal de que l'Ajuntament de Granollers hi puguin actuar, amb l'oportuna aprovació i 
exposició pública del projecte de millora .

3. Que de la coordinació i conjunció d'interessos en aquesta zona pot millorar-se la mobilitat d'aquest 
important equipament educatiu.

4. Que l'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de la Roca del Vallès han convingut la realització d'un 



conveni que recull 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 l'esborrany del Conveni de col�laboració entre l'Ajuntament de Granollers i 
l'Ajuntament de La Roca del Vallès per facilitar l'accés al Centre d'Educació Especial Montserrat 
Montero, d'acord les clàusules del tenor literal següent :

"PrimeraPrimeraPrimeraPrimera .-.-.-.-    ObjecteObjecteObjecteObjecte

L'objecte d'aquest conveni és establir els mecanismes per millorar l'accessibilitat al Centre d'educació 
especial Montserrat Montero al costat del Camí de Santa Quitèria, situat en la línia d'atermanament de 
la serra de Palou entre els termes municipals de La Roca del Vallès i de Granollers, amb l'adequació 
del paviment del camí existent entre el Camí de Santa Quitèria i la carretera de Valldoriolf BV -5159.

SegonaSegonaSegonaSegona.-.-.-.-        Àmbit dÀmbit dÀmbit dÀmbit d ''''actuacióactuacióactuacióactuació

Es delimita l'àmbit d'actuació en els terrenys que figuren en el plànol annex d'aquest conveni.

TerceraTerceraTerceraTercera .-.-.-.-    Compromisos  de les partsCompromisos  de les partsCompromisos  de les partsCompromisos  de les parts

3.1.- L'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de La Roca del Vallès, adopten el compromís de 
millora de la mobilitat en tot el que fa referència als accessos al Centre d 'educació especial Montserrat 
Montero, al costat del Camí de Santa Quitèria, situat en la línia d'atermanament de la serra de Palou 
entre els termes municipals de La Roca del Vallès i de Granollers, segons projecte redactat pels 
serveis tècnics de l'Ajuntament de Granollers, per tal d'assolir els següents objectius:

-> delimitar el camí objecte de l 'actuació
-> resoldre l'evacuació i desguàs de les aigües pluvials
-> preparar les sub-base del camí per admetre sense problemes una pavimentació amb aglomerat 

asfàltic 
-> adaptar la senyalització a les noves condicions de mobilitat del camí

3.2.- L'Ajuntament de Granollers i l'Ajuntament de La Roca del Vallès, en el marc del present conveni i 
pel bon fi dels objectius perseguits, donen per formulades per mutu acord, el primer la sol�licitud 
d'autorització per realitzar les obres , i el segon l'autorització a executar els treballs del projecte de 
pavimentació

3.3.- L'Ajuntament de Granollers abans d'iniciar els treballs d'execució d'aquest projecte realitzarà els 
actes administratius necessaris per tal de:

-> aprovar el projecte i l'exposició pública del mateix
-> assegurar la disponibilitat pública dels terrenys  
-> comunicar l'acta de replanteig als serveis tècnics municipals de La Roca del Vallès per tal de que 

hi donin la  conformitat prèvia a l'inici de les obres

3.4.- L'Ajuntament de Granollers executarà aquesta actuació fent-se càrrec de les despeses 
aprovades en el pressupost del projecte. 

3.5.- L'Ajuntament de Granollers una vegada finalitzades les obres, s'encarregarà del manteniment i 
conservació de l'àmbit d'actuació del projecte.

QuartaQuartaQuartaQuarta.-.-.-.-        VigènciaVigènciaVigènciaVigència

El present conveni serà vigent fins que l'Ajuntament de Granollers no pugui oferir una altra alternativa 
d'accés a través del seu terme municipal.

CinquenaCinquenaCinquenaCinquena .-.-.-.-    ResolucióResolucióResolucióResolució

Serà causa de resolució del present conveni, l'incompliment de qualsevulla    de les clàusules, prèvia 



denúncia d'una de les parts signants. 
 
SisenaSisenaSisenaSisena.-.-.-.-    LitigisLitigisLitigisLitigis

Qualsevol qüestió litigiosa que pugui sorgir en la interpretació d'aquest conveni, quedarà sotmesa a la 
jurisdicció contenciosa administrativa . 

I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni  en dos exemplars, a un sol efecte, en la 
data i lloc indicats a l 'encapçalament...."

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

TercerTercerTercerTercer: Notificar a l'Ajuntament de La Roca del Vallès. 

Alcalde president:
Bé, farà la presentació el regidor d’obres, el senyor Albert Camps. Endavant.

Sr. Camps:
Sí, bona tarda i molt breument. Presentem a Ple, un conveni de col�laboració entre els ajuntaments de 
La Roca i de l’Ajuntament de Granollers que ha de permetre pavimentar un dels camins que uneix la 
carretera de Valldoriolf amb el camí de Santa Quitèria, situat a la carena de la Serra de Ponent en 
terme de Granollers. L’objectiu és millorar l’accés per a vehicles al centre d’educació especial 
Montserrat Montero, ja que l’actuació proposada, la de pavimentar aquest camí és la millor opció per 
resoldre una necessitat plantejada per la comunitat educativa del centre. Com què el camí discorre pel 
terme municipal de La Roca de la Vallès, i l’actuació beneficiarà a la mobilitat al centre de Montserrat 
Montero, acordem en aquest conveni que l’Ajuntament de Granollers és qui executarà l’adequació 
d’aquest camí i en farà el manteniment. Avui, a la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial hem 
informat del projecte que a grans trets voldria comentar: actuem en una superfície de prop de mil 
cinc-cents metres quadrats, amb una longitud de quatre-cents cinquanta metres per una amplada de 
tres i mig; que la pavimentació es farà amb aglomerat asfàltic de color, seguint el mateix criteri que 
hem seguit en el passeig fluvial, per tal d’obtenir una millor integració paisatgística , i que l’obra compte 
amb un pressupost de setanta-cinc mil euros, que pensem executar aquesta obra tant com bon punt 
tinguem aprovat el conveni que avui hem presentat a Ple.

I per acabar, voldria agrair la col�laboració mostrada per l’Ajuntament de La Roca del Vallès, una 
demostració del que ha de ser la col�laboració entre municipis veïns . Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí també hi ha acord de tots els grups, per tant, s’aprova per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passaríem a l’apartat de mocions, senyora secretària, hi ha dues, endavant.

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

13131313....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSITMOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSITMOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSITMOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT AL SISTEMA DE DIPÒSIT,,,,    DEVOLUCIÓ I RETORNDEVOLUCIÓ I RETORNDEVOLUCIÓ I RETORNDEVOLUCIÓ I RETORN    
D’ENVASOSD’ENVASOSD’ENVASOSD’ENVASOS    ((((SDDRSDDRSDDRSDDR))))    QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE GRANOLLERSQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE GRANOLLERSQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE GRANOLLERSQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE GRANOLLERS

Les polítiques i normatives ambientals de la Unió Europea, es basen en els principis de precaució i 
prevenció, d’acord amb els criteris que s’hauria d’evitar el dany ambiental en origen i que el 



responsable de posar en el mercat un producte que es converteix en residu se n’ha de 
responsabilitzar. D’altra banda, el VI Programa d’Acció Ambiental de la UE planteja com a objectiu 
principal la dissociació entre creixement i la producció de residus i esmenta la prevenció com a 
principal element de la política de gestió de residus .  

I tenint en compte que:

Les normatives Europees, Estatals i Catalanes en matèria de residus i residus d’envasos van 
encaminades a uns objectius de reciclatge i reducció que no s’han assolit . 

La normativa comunitària, estatal i catalana planteja que s’han de reduir els residus i els residus 
d’envasos, però que la realitat ha estat que en els darrers anys els residus d'envasos no paren 
d'augmentar.

La normativa estatal d’envasos estableix que el “sobrecost” de la recollida selectiva d’envasos ha de 
recaure sobre els Sistemes Integrats de Gestió, però els  Ens Locals assumeixen el “cost” total de la 
gestió dels envasos el qual és superior al sufragat pels Sistemes Integrats de Gestió .

La Directiva d’envasos 12/2004/CE marca com a objectius mínims de reciclatge dels materials dels 
envasos del 55% per any 2008 i que es va arribar només al 48% pels envasos de procedència 
municipal.

El PROGREMIC estableix com a objectiu el reciclatge del  25% dels envasos lleugers pel 2006 i que el 
2008 només es va arribar al voltant d’un 19%.

Segons la LERE 11/1997, els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR) són el sistema 
obligatori de gestió d’envasos, però que per interès del sector de l’envàs no s’han desenvolupat.

Els SDDR han estat utilitzats tradicionalment per les empreses envasadores abans que, a partir dels 
anys 60 apareguessin els envasos d’un sol ús.

El principi de responsabilitat ampliada del productor ha estat un principi primordial de la política 
europea i ha rebut el suport de l’OCDE per la capacitat que té d’internalitzar els costos de les 
empreses i de deslliurar la societat d’aquests costos. 

A Catalunya té les competències compartides en residus i envasos per desenvolupar els SDDR 
segons la LERE i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que, a més, el Decret 1/2009, de 21 de juliol, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, en la seva disposició addicional 2a, 
diu que “El Govern ha de promoure en aplicació de la LERE els SDDR, especialment per als de volum 
igual o superior a dos litres i per als envasos de productes tòxics i perillosos” . 

Els SDDR han demostrat, arreu on s’apliquen, obtenir els millors resultats de recuperació dels 
envasos i afavoreixen l'augment de l’envasat en envasos reutilitzables.

Granollers és una ciutat compromesa amb la cura del medi ambient i té voluntat política de 
desenvolupar actuacions de prevenció dels residus i de la contaminació, de mitigar el canvi climàtic, 
de promoure models de gestió dels residus i dels envasos com a recursos, que potenciïn la reducció i 
recuperació màxima dels residus.

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

1. Refermar el compromís d’aquest municipi de desenvolupar actuacions encaminades a reduir els 
residus, recuperar el màxim de residus d’envasos i sensibilitzar a la població i als agents comercials i 
econòmics per contribuir a aquests objectius de prevenció de la contaminació , d’evitar l’esgotament de 
recursos i el canvi climàtic , tot potenciant una distribució i un consum responsables. 

2. Proposar al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència de Residus de Catalunya 
que, fent ús de les seves competències, obrin el debat i la redacció el més aviat possible d’una Llei 
Catalana de Prevenció de Residus que plantegi com a sistema general i obligatori els SDDR, 
promovent, alhora, els envasos reutilitzables i aquelles mesures que facin reduir els residus .



3. Demanar com a primer pas el canvi de model de gestió dels envasos a través del desplegament 
dels sistemes de dipòsit i retorn d’envasos com a sistema general de gestió d’alguns envasos .

4. Promoure aquest debat entre el món local i la demarcació o territori: amb les associacions 
municipalistes, els ens locals de gestió i supramunicipals (Consells Comarcals, Consorcis, 
Mancomunitats de serveis, l’EMSHTR, etc.), l’ARC i les entitats socials que ho promouen. 

5. Demanar al Govern i al Parlament de Catalunya que proposin en la revisió de la Llei d’Envasos i 
Residuos d’Envasos (LERE) l'adopció de propostes que contribueixin a reduir els residus d’envasos, 
la reutilització i l’obligació del SDDR com a sistema general de gestió dels residus d'envasos i que 
s’apliqui el criteri de responsabilitat del productor .

6. Publicitar aquesta moció i els seus acords al sector comercial, a la ciutadania de Granollers i als 
mitjans de comunicació.

7. Refermar el compromís de l’ajuntament de seguir duent a terme accions per reduir les bosses de 
plàstic i donar suport a les actuacions encaminades a regular de forma efectiva la distribució de les 
bosses de plàstic. 

8. Traslladar aquesta moció al Departament de Medi Ambient i Habitatge i a l’Agència de Residus de 
Catalunya, al DIUE, al Departament d’Economia i Finances, a l’Agència Catalana de Consum, a 
l’EMSHTR, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT::::
Grups a favorGrups a favorGrups a favorGrups a favor :::: PSCPSCPSCPSC CIUCIUCIUCIU ERCERCERCERC
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: PPPPPPPP

Alcalde president:

Molt bé, moltes gràcies. La següent moció està presentada per UGT, i modificada, ajustada desprès 
del debat amb els grups municipals. En tot cas, té la paraula la senyora secretària.

13131313....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LES ESCOLES TALLERMOCIÓ RELATIVA A LES ESCOLES TALLERMOCIÓ RELATIVA A LES ESCOLES TALLERMOCIÓ RELATIVA A LES ESCOLES TALLER,,,,    CASES DCASES DCASES DCASES D''''OFICIS I TALLERSOFICIS I TALLERSOFICIS I TALLERSOFICIS I TALLERS    
OCUPACIONALSOCUPACIONALSOCUPACIONALSOCUPACIONALS

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha declarat que per a l’any 2010 no s’obriran convocatòries per 
subvencionar Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, amb l’argument que les 
especialitats que avui dia es desenvolupen en aquests centres estan allunyades de l’objectiu del canvi 
de model productiu que Catalunya necessita. 

A partir del proper mes de juny, Catalunya serà l’única Comunitat Autònoma que no durà a terme 
accions dirigides fonamentalment a joves menors de 25 anys que no han assolit el graduat 
escolar/ESO, en un moment en què l’atur juvenil entre 16 i 24 anys -segons dades de l’EPA del IV 
trimestre de 2009- se situa en el 38,17% i, per gènere, els joves tenen un atur del 44,75% i les joves 
d’un 30,22%; molts dels quals estan en risc d’exclusió social. A més, aquesta mesura afectarà uns 
1.500 professionals que es quedaran a l’atur. 
Durant tots aquests anys, les Escoles Taller i les Cases d’Ofici s’han consolidat com un instrument 
que ha permès la inserció laboral de molts joves al mercat de treball, a través de la qualificació 
professional de joves desocupats menors de 25 anys mitjançant la formació en alternança amb el 
treball i la pràctica professional . 

Sens dubte, com tot, cal adaptar aquests instruments d’inserció laboral a la nova realitat i ajustar-se 
als objectius del nou model productiu. Malgrat això, entenem que això no passa per la desaparició de 
les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, sinó per apostar per projectes innovadors 
amb els valors que es volen impulsar per tal que les Escoles Taller s’adaptin al model productiu que 
es vol aconseguir i això suposi a la vegada una ocupació de qualitat . 

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



Primer. Demanar al Servei d’Ocupació de Catalunya que reorienti la seva proposta de no obrir noves 
convocatòries per subvencionar les Escoles Taller, Cases d’Ofici i Tallers Ocupacionals, ja que 
entenem que continuen sent un mitjà per a la inserció laboral del col�lectiu de joves i dels 
professionals que durant molts anys han desenvolupat la seva tasca en aquest àmbit .

Segon. Proposem crear una comissió de treball al si del Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de 
Catalunya amb l’objectiu d’estudiar i elaborar nous projectes innovadors que estiguin en consonància 
amb el nou model productiu. 

Tercer. Traslladar aquest acord a la Consellera de Treball i al Director del Servei d’Ocupació de 
Catalunya per al seu coneixement. 
 

APROVADA PER UNANIMITATAPROVADA PER UNANIMITATAPROVADA PER UNANIMITATAPROVADA PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Bé, desprès de les mocions. Passem a l’apartat de precs, preguntes i interpel�lacions. Per part 
d’Esquerra Republicana, endavant.
 

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

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Nosaltres tindríem una pregunta que aniria adreçada a la regidora 
d’educació, com què avui la tenim de viatge de noces, la farem a l’alcalde i bé... L’altre dia, el 
dimecres de la setmana passada en el Consell Escolar Municipal, ens vam assabentar una miqueta 
de com havia quedat el nombre de matriculacions dels alumnes d’educació infantil de tres anys; i bé, 
vam quedar una mica sorpresos perquè a hores d’ara tenim totes les aules de tres anys plenes, i no sé 
si la regidora va dir amb un nombre de disset que ja hi havia superat fins i tot les ratios , és a dir, que sí 
a totes les aules les tenim a vint-i-cinc, doncs hi ha disset que ja les tenim ja a vint-i-sis. A llavors, la 
nostra pregunta, malgrat que som conscients de què el fenomen migratori anirà a la baixa, en som 
conscients d’aquest tema. La nostra pregunta és una mica saber que farem dels nens que hi vagin 
arribant?

Alcalde president:
Bé, en tot cas, òbviament no sóc la persona més adient per a contestar aquesta pregunta, en tot cas, 
simplement dir que òbviament, l’Ajuntament de Granollers, com molts dels ajuntaments que han 
assumit la corresponsabilitat en la gestió del sistema educatiu, treballem a partir de la taula de 
planificació i de les dades que hi ha en aquests moments que apunten com deia molt bé la senyora 
Alcalde, cap a un cert descens de la natalitat que portaran o que porten a revisar algunes de les 
previsions fetes pel que fa doncs a les noves construccions escolars, en tot cas, l’ajust que s’ha fet en 
funció d’aquestes previsions de futur, i òbviament el Departament d’Educació i l’Ajuntament hauran 
d’estar atens a aquestes novetats, però en tot cas, hi ha també una feina que vostè coneix bé, d’evitar 
la matriculació fraudulenta, de seguir... doncs... millor dit, més que la matriculació la inscripció 
fraudulenta des d’un punt de vista censal, per tal de tenir punts que no pertoquen, i per tant el que 
intentem és acotar l’oferta a les necessitats que preveiem com a reals. En aquests moments fer 
previsions sobre número de persones que vindran a la nostra ciutat és realment difícil, hem vist que 
els números al darrer any, per primera vegada en una dècada, ens ha donat un descens en el número 
de població emigrada que és bàsicament els creixements de natalitat que s’havien produït, no? 
seguirem atents a les dades i en tot cas, com sempre a través del Consell Escolar Municipal hi anirem 
parlant. Més qüestions? 

Sr. Mur:
Sí, una altra pregunta. També l’adreçaríem a l’alcalde, en tot cas. El passat vint-i-tres d’abril l’entitat 
Granollers Decideix va demanar que féssim una recepció a unes persones, diguem-ne convidades per 
aquesta entitat. Com què suposo que amb temps, era justet, l’alcalde no podia, efectivament rebre’ls i 
entenem que l’equip de govern tampoc, però els regidors d’Esquerra Republicana i de Convergència i 



Unió estàvem disposats a rebre’ls, i se’ns va negar aquesta possibilitat, a llavors voldríem preguntar 
una mica, el perquè no se’ns dóna aquesta possibilitat de rebre, en un cas concret, a unes persones 
que venen de fora, no?

Alcalde president:
No, en tot cas, evidentment Granollers Decideix és una entitat de la ciutat que ha merescut el respecte 
i la consideració d’aquest consistori en tot moment, i que ha estat en permanent diàleg amb el regidor 
de participació. En tot cas, tots els que coneixeu el tarannà d’aquesta casa, sabeu perfectament que 
institucionalment, doncs tenim predisposició a rebre a totes aquelles persones que ens visitem, hi ha 
uns requisits mínims de comunicació d’agenda i de temps que són els essencial per tal de què 
l’alcalde i el govern de la ciutat puguin complir amb els seus compromisos, i ens hi sembla que 
l’expressió: respecte, que és la que hem utilitzat tots en aquest procés, també la mereix el govern de 
la ciutat.

Més preguntes? Per part del Partit Popular, endavant.

Sra. Olano:
Sí, gràcies, senyor alcalde. La nostra pregunta també ens hauria agradat adreçar-la a la regidora 
d’educació, donat que... bé, li plantejaré una qüestió que va sortir en un programa de ràdio d’àmbit 
nacional, em refereixo a Espanya, eh! amb la qual cosa, doncs aquesta regidora, doncs va contrastar 
amb alguns pares, i la veritat és que al final no ens va quedar prou clara la informació, i per això ens 
agradaria saber si vostè com alcalde, o en el seu cas, doncs la regidora, ha tingut coneixement. En 
aquest programa, que era Onda Cero, que era un programa pel mati, va trucar una persona, que 
naturalment era un oient que trucava de Granollers, jo no ho el vaig sentir directament, però sí que 
l’equip nostre del Parlament de Catalunya, de premsa, ens van contestar de què també ho havien 
sentit. Va trucar una persona de Granollers dient que precisament amb motiu de la consulta de 
diumenge, en un centre públic de Granollers hi havia hagut un espai, en el qual, un dels professors, 
doncs d’alguna manera havia donat informació als seus alumnes en relació a aquest tema. Li explico, 
la informació que tenim al nostre abast, i per tant, volíem saber si vostè ha tingut com alcalde, 
coneixement d’aquest fet o no.

Alcalde president:
No, és evident que no. En tot cas, Granollers Decideix, suposo, i li hauria de preguntar a les persones 
que han estat promotores d’aquesta entitat, ha fet un tasca de difusió que en tot cas haurà estat 
responsabilitat de la pròpia entitat. Nosaltres, hem emès opinió quan se’ns ha demanat la possibilitat 
de fer actes informatius en escoles municipals, i en tot cas, la nostra posició és que actes informatius 
oberts es poden fer arreu, i en tot cas, òbviament altra cosa és, accions o actes directes a les aules 
que ens hi sembla inconvenient. 

 
Sra. Olano:
Molt bé. En tot cas, ho dic pel seu coneixement, quan la regidora doncs s’incorpori feliçment del seu 
viatge, el nostre grup voldrà que ens puguem reunir i concretar exactament, doncs, en quin col�legi es 
va fer i de la manera que es va fer, perquè li torno a dir que, en tot cas, és un temps i és una 
informació que com ha dit vostè molt bé pertany a una entitat. Però que el nostre grup municipal 
deixarà per parlar amb ella i per tant, per valorar les actuacions, no continuaré amb preguntes 
referides amb aquest tema. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, òbviament vostès poden fer la pregunta que desitgin a la senyora regidora, en tot 
cas, també hauran de concretar l’espai i el temps en què això es va produir per a poder-ne parlar. Molt 
bé. Alguna altra pregunta? Per part de Convergència i Unió, senyor Canet, endavant.

Sr. Canet:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Gràcies a tothom. Fa ben bé sis mesos, que el nostre grup es ve 
queixant reiteradament a la comissió de l’Àrea de Serveis Municipals i de Mobilitat i de Seguretat, així 



com en el regidor que pertoca, i el cap de la Policia Local, que les denúncies que es posen, o que 
posen alguns agents de la Guàrdia Urbana, Policia Local més ben dit, perdoneu. Sense avisar al 
suposat infractor, sense deixar nota en el parabrises i en algun cas, amb algunes inconcrecions. 
Nosaltres ja hem manifestat que això no ens sembla bé. Aquest tipus de manera de procedir, no ens  
sembla bé, per molt legal que sigui. El que encara ens sembla pitjor, és que el cap de la Policia Local, 
contesti la carta d’un ciutadà en què es queixa d’aquesta situació que ara els hi comentava, i ho faci 
públicament en els mitjans de comunicació jugant a fer de polític. Parlo del cap de la Policia Local, 
però el que encara trobem més intolerable és que aquesta carta que mai s’hagués hagut d’escriure 
des del nostre punt de vista, falti a la veritat. I ho dic així i de clar i ell ho sap, menteix públicament. Si 
em permet li llegiré... 

Alcalde president:
Jo no voldria cometre la indelicadesa de tallar -lo...

Sr. Canet:
No, però tinc tres minuts...

Alcalde president:
Sí, sí, perdoni, no voldria cometre... només li demanaria... sí, però la faig amb tota cordialitat, també, sí 
em permet. Perquè, només demanaria que les paraules...

Sr. Canet:
Sé la paraula que he fet servir, la sé!

Alcalde president:
... em deixa acabar. Només demanaria que mesuréssim les paraules que utilitzem...

Sr. Canet:
Avui no les mesuraré, senyor alcalde. 

Alcalde president:
Home, si jo li demano que les mesuri, perquè si no les mesura potser en algun moment hauré de 
tallar-lo, per tant, endavant.

Sr. Canet:
Jo ho ha fet un cop, i no tenia perquè fer-ho... 

Alcalde president:
Perdoni, permeti’m..., perdoni..., perdoni... és que tinc l’obligació de dirigir aquest Ple i jo li demanaria 
que respectés la meva funció, com jo li respectaré l’ús de la paraula, i en tot cas, també li demanaré 
que mesuri les paraules. Endavant.

Sr. Canet:
Dic que una persona menteix, no crec que sigui cap insult. Si em permet llegiré el que va contestar el 
cap de la Policia Local, a un senyor que escrivia una carta, respecte a les multes posades sense 
deixar avís i sense informar a l’infractor. En segon lloc, afirmar que aquestes denúncies s’interposen 
quan la gent denunciant observa la infracció, però no es pot aturar i notificar-li en mà al conductor o 
altrament deixar-la al parabrises del cotxe, perquè ha d’atendre un servei prioritari que li ha estat 
encarregat per la central.

Repeteixo que aquest senyor falta a la veritat, i aquí li puc demostrar amb el què falta a la veritat. 



Estacionar el vehicle en una carril reservat a la circulació, jo crec que es pot avisar a l’infractor, però 
podríem entrar en dubtes. Estacionar el vehicle en un pas de ciclistes, crec que es pot avisar a 
l’infractor o deixar-li en el parabrises. Estacionar el vehicle en una zona senyalitzada com a càrrega i 
descàrrega, crec que es pot avisar a l’infractor. I aquesta és una que especialment m’agrada, no 
entenc com no es pot avisar a l’infractor quan a l’infractor se’l denuncia d’insultar, injuriar o calumniar 
a les autoritats, no és tant difícil! O sigui no pot avisar a l’infractor, però pot sentir com l’insulta, l’injuria 
o el calumnia. 

Senyor alcalde, jo no crec que el cap de la Policia Local hagi de contestar a un ciutadà i menys amb 
els termes que ho ha fet, que si vol seria motiu d’una altra pregunta. Però, miri, el que és més 
vergonyós és que fa exactament deu dies, el cap de la Policia Local, entabla una conversa amb uns 
veïns de la zona de vianants, de la nova zona de vianants dient-les-hi que no tenen el distintiu per a 
poder aparcar..., circular per la zona de vianants. Els veïns li contesten que ningú els ha informat de la 
necessitat de tenir un distintiu per a circular per la zona de vianants, aquest senyor els diu que 
necessiten el distintiu i ells reiteren que ningú els ha informat, i ¿què passa en cas de venir amb un 
cotxe deixat, per exemple?. El cap de la Policia Local els contesta que no ho sap, al cap d’una 
setmana el cap de la Policia Local denuncia a aquests senyors per carta, tampoc va poder posa’ls-hi 
la denúncia, va haver d’esperar una setmana i enviar-les-hi per correu. Aquest senyor diu que quan és 
materialment impossible, que només es posin aquestes denuncies, quan no es pot aturar en el 
“d’aixòs”. Anava a algun lloc? Estableix una conversa amb els denunciats i no es pot avisar de què els 
denuncia? Senyors, a mi em sembla que quan es tan flagrant i aviso: aquesta multa està posada fa 
una setmana pel cap de la Policia Local, la mateixa setmana que escriu aquest article en El 9 Nou. 
Aquí, em sembla que... si vol... si vostè ho prefereix senyor alcalde, parlarem de faltar a la veritat o 
“d’aixòs”, però ho sento molt, quan algú escriu aquesta carta, en els termes que aquest senyor l'ha 
escrita i la mateixa setmana posa aquesta denúncia a uns veïns de Granollers, aquest senyor: 
menteix!

Jo crec que com a càrrec important que és d’aquesta ciutat. Senyor alcalde, jo crec que vostè a 
d’emprendre alguna acció. Moltes gràcies.

Alcalde president:
La pregunta quina era?

Sr. Canet:
¿Quines accions pensa emprendre? ¿Perquè suposo que aquest article se’l deu haver llegit?

Alcalde president:
En tot cas, com correspon, contestarà el regidor de Seguretat Ciutadana, i en tot cas, si s’escau jo faré 
algun comentari al final, endavant

Sr. Segovia:
En primer lugar yo creo que es de muy mal gusto atacar a una persona que no se puede defender y 
que no está aquí presente. Jo creo que lo que toca, en la próxima comisión informativa que 
convocaremos, vendrá el jefe de la Policía y le pedirá esas explicaciones, y haber si mantiene el 
mismo tono y las mismas palabras con él presente.

De lo que hablamos de las multas, usted perfectamente lo ha dicho: nos gustan más o menos pero 
son perfectamente legales. Hay una normativa que la ampara del 2003, por lo tanto, y hemos discutido 
usted y yo, y no entraremos en más detalles del motivo de estas discusiones. Pero a veces, y se lo 
reconozco me he sentido incomodo... no, no.... no se puede defender...

(Existeix un breu diàleg entre el senyor Canet i el senyor Segovia , que no es pot transcriure)

Alcalde president:
Senyor Segovia, evitem els diàlegs i centris en la...



Sr. Segovia
Podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en cómo han de ser estas multas. Pero, primero, 
el jefe de la Policía Local ante la carta de un ciudadano, por muy ciudadano que sea, por mucha razón 
que crea que sea, él como máximo responsable del cuerpo de la Policía Local, está en su derecho de 
contestar. Está en su derecho de contestar, les guste o no les guste, la podía haber contestado yo, 
también, y estaría en mi derecho de contestarle. Pero yo creo que él como jefe de la Policía Local, 
está en su derecho de contestarle. Le gustará más o menos la respuesta pero, por cierto, comparto la 
respuesta de él.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, òbviament la invitació que ha fet el regidor d’analitzar aquestes multes en la Comissió 
Informativa em sembla que és adient, és els llocs en realitat de treballar amb calma i amb tranquil�litat 
analitzant els fets, en tot cas, si ha de comparèixer el cap de la Policia Local a la Comissió 
Informativa, aquest és el lloc, ho farà sense cap mena de problemes. I en tot cas, sí que voldria que, 
evidentment, el senyor Canet està enfadat per un procedir que no comparteix, també voldria dir que 
mirem de no defensar als infractors, simplement, eh! perquè, evidentment hi ha de tot en aquest món, i 
òbviament la Policia Local es pot equivocar posant multes, però en tot cas, aquests temes s’han 
d’analitzar amb molta cura, amb molt detall; i en tot cas, òbviament el que cal és fer-ho en el lloc 
adient que és la Comissió Informativa. Més preguntes? Endavant.

Sr. Canet:
Sí, senyor alcalde. Atès amb el que m’acaba de dir vostè, li diré que ho haguéssim preguntat a la 
Comissió Informativa si s’hagués celebrat aquest mes, com què no s’ha celebrat no hem pogut fer-ho. 
Però, a més a més, aprofitant ja que parlem de sancions, per a posar-li un altre exemple d’aquest 
setmana, una infracció que també... fixi’s que són de gent de Granollers, eh! vull dir. A més, certificat 
del dia vint-i-dos, termini de final de pagament el dia vint-i-sis... jo no sé exactament, si li sembla a 
vostè correcte que hi hagin dos dies laborables per pagar una denúncia dins del termini. I referent al 
que vostè ha dit, jo no parlaria d’aquest senyor, no tinc ganes de parlar de cap funcionari de la casa, a 
no ser que el funcionari de la casa, des del nostre punt de vista, actuï com a polític, i qualificar a un 
ciutadà de Granollers com a demagog, perquè li està dient que la seva carta és demagògica, jo penso 
que de la mateixa manera que ell entra en un terreny, nosaltres tenim opció, ja que ell entra en aquest 
terreny i qualifica a un ciutadà de demagog, nosaltres tenim l’oportunitat de parlar d’aquesta carta 
aquí. I li repeteixo, senyor alcalde, jo no sé si s’ha llegit aquesta carta, li pregunto, i aquesta és la 
meva pregunta, si se l’ha llegida. I també li puc preguntar a vostè, que hi ha intervingut, a vostè li 
sembla correcte que el cap de la Guàrdia Urbana, estigui dient que la carta d’un ciutadà de Granollers 
és demagògica. Li sembla correcte? Li faig aquest pregunta, escueta i simple.

Alcalde president:
Endavant, senyor Segovia.

Sr. Segovia:
Le he dicho en mi respuesta anterior que compartía todos y cada uno de los términos que decía el 
Lluís Colomer en su carta. Y comparto la... y es más, el tema de... la palabra de... yo la sugiero. La 
sugiero, entre otras cosas porque también... tampoco se puede tolerar todo en las acusaciones que 
hacen ciertos ciudadanos contra la Policía Local. Ni contra la Policía Local, ni contra la clase política, 
hay que... podíamos hablar de muchos otros temas, eh! Pero, no siempre tenemos que dar la razón, y 
a veces, y perdone que lo diga pero también es su postura es demagógica. Porque otras veces, 
cuando le interesa, y seguramente cuando lleguemos a la época de las elecciones y empecemos a 
hablar de los temas de movilidad, etcétera, etcétera. Nos pedirán que aumenten las multas en otros 
sitios. 

Alcalde president:
En tot cas, la pregunta concreta de sí he llegit la carta. No, no l’ha he llegida. Em sap greu!



Sr. Canet:
D’acord. Referent a aquest tema de les multes, el nostre grup, quan començava la legislatura, va 
demanar i es va acceptar que estava previst de comprar un vehicle que pogués filmar les infraccions. 
Estava pressupostat, estava fet, se’ns va dir que estava fet, que era un tema fet! Aquest tema es va 
tirar enrere, i se’ns va dir que... corregeixi’m si no és així senyor Segovia, que s’havia desestimat 
comprar aquest vehicle que filmava les infraccions per no col�lapsar el sistema de cobrament. Escolti, 
estem fent exactament el mateix des del nostre punt de vista, no li sembla a vostè que estem fent 
exactament el mateix sense que el ciutadà tingui una prova fefaent de què ha comès aquella 
infracció? 

Alcalde president:
En tot cas, si li sembla per acabar aquest tema, si no li sap greu, eh! endavant, senyor Segovia.

Sr. Segovia:
No, no lo creo. Porque entre otras cosas el volumen de multas que podría ejecutar ese vehículo 
automatizado, en caso de que realmente fuera el que realmente nos interesa, se multiplicaría por 
trescientos las multas que ponemos.

Alcalde president:
Més preguntes?... Més preguntes?

Sr. Canet:
Ja que em diu que canviem de tema, canviarem de tema. Fa dos mesos exactament en aquest mateix 
Ple, els hi vaig demanar a propòsit de la finca del carrer de Joan Prim, cantonada Torras i Bages i 
carrer del Sol si em podien facilitar una còpia de l’escriptura. Em sap greu que aquell dia no hi era el 
senyor Terrades, per tant, no va amb ell la cosa. Simplement, no és cap pregunta el que vull fer, és un 
prec, nosaltres sí que hem aconseguit l’escriptura. L’hem aconseguida, no perquè ens l’hagi facilitat 
l’Ajuntament, però si que li demanaria, els hi facilitarem una còpia, si no l’han trobada, perquè no sé si 
l’han trobada o no l’han trobada. Nosaltres, sí, l’hem anat a buscar al notari, no ens ha estat fàcil, però 
al final l’hem trobada. I demanaríem, sis plau, que la secretària de l’Ajuntament ens emetés un 
informe, atès que està inscrita, aquí segons el que hem vist, diu: inscriure la finca en el patrimoni 
municipal com a bé d’ús públic. Simplement demanaria que la secretària municipal ens fes un informe 
d’exactament com interpreta ella que aquesta finca s’inscrivís en l’escriptura com a bé d’ús públic. 
Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Molt bé. En tot cas, és un encàrrec que compartim, la senyora secretària farà l’informe. Més 
preguntes? Endavant.

Sr. Canal:
Sí, gràcies. Era una pregunta al senyor Albert Camps. En ocasions, bé en moltes ocasions la premsa 
se’ns avança, no? i s’avança fins i tot en la notícia, m’estic referint als escrits que han aparegut a la 
premsa local que fan referència a les adjudicacions dels projectes del FEOLS a empreses de fora de 
la comarca. Malgrat l’article que va escriure el senyor Albert Camps, que fa una carta a la direcció de 
El 9 Nou, una mena, com de joc de mans per explicar que el setanta per cent, en comptes de va fora, 
va dintre. El cert és que el setanta per cent dels diners que des del govern central cedeix a Granollers 
han anat a parar fora de la comarca. Si analitzem una mica els contractes que s’han adjudicat, jo 
voldria destacar el següents: pel que fa als contractes menors, inferiors a cinquanta mil euros, el total 
suma tres mil..., tres-cents seixanta-un mil euros, dels quals, tots menys divuit mil s’adjudiquen a 
Granollers, i al Vallès Oriental, el noranta-quatre per cent es queda al Vallès. Això, correspon a 
tres-cents quaranta-tres mil euros. Pel que fa als procediments negociats, entre cinquanta i dos-cents 
mil euros, d’un total d’un milió cent noranta mil euros, cinc-cents vuitanta-cinc van fora de la comarca. 
És a dir, que el cinquanta-un per cent es queda a la comarca, concretament sis-cents quatre mil euros. 
Finalment, dels procediments oberts, superiors a dos-cents mil euros, d’un total de tres milions 



sis-cents vint-i-quatre mil euros, dos-cents noranta tres mil; pràcticament tres; se’n van igualment fora, 
és a dir, un disset per cent es queda a la comarca. 

La conclusió que nosaltres en trèiem és la següent: dels contractes menors, el noranta-cinc per cent 
es queda al Vallès, res a dir! Tot i que podria ser el cent per cent. Dels procediments oberts, el disset 
per cent es queda al Vallès, res a dir tampoc; excepte que, probablement el que hem de fer és ajudar 
a les empreses del Vallès, amb el que necessitin per a poder competir amb la resta d’empreses de la 
Unió Europea. Però dels procediments negociats, el quaranta-nou per cent dels diners se’n va fora del 
Vallès, i això representa, cinc-cents vuitanta-cinc mil euros. A llavors, la pregunta és doble, perquè 
convidem a empreses de fora del Vallès si aquests diners els reparteix l’Ajuntament de Granollers, 
concretament el Grup Mas, que deu ser una empresa excel�lent, no en tinc cap dubte, si ja ha guanyat 
dos projectes per procediment obert per valor de dos milions quatre-cents vuitanta-un set-cents trenta, 
perquè se la convida a participar en procediments negociats?

Alcalde president:
Molt bé. El senyor Camps té la paraula. Endavant.

Sr. Camps:
Molt bé, en primer lloc, de jocs de mans, cap! Perquè l’única cosa que faig jo, honestament era 
intentar-me explicar en un titular que a mi em va semblar, no adequat, val? Perquè és clar, vull dir... 
això és una discussió que hem parlat tantes vegades i fa un any que també la vam parlar, no? Bé, la 
primera cosa, nosaltres respectem la legalitat al màxim, i així ho farem, si ens està proposant que ens 
hi saltem la legalitat que marca Europa, no ho farem..., d’acord? Perquè, els fons, hi haurà tot el 
procés de contractació que està molt regulat, i els fons encara ho estan més, i es fan públics tots els 
plecs de clàusules i es poden consultar les formules , fins i tot que s’apliquen, com s’apliquen, i com es 
faran. I els fons tenen dos criteris per puntuar-se, el que és l’ocupació, i el que és l’oferta de millora 
sobre el preu que es licita en el projecte; i nosaltres som gestors del diner públic, i com a gestors del 
diner públic, doncs el que fem és el millor per la ciutat, la millor oferta, d’acord amb els criteris que ens 
marca la normativa i concretament els fons que posa també l’accent molt en l’ocupació. I tot això és 
objectiu, i es tant garantista que fins i tot, el procediment que es fa, s’ha obert un termini més que es fa 
públic, abans en l’aprovació tècnica, abans d’obrir l’últim sobre que és el de l’oferta econòmica i el de 
l’ocupació, de tal manera que aplicant aquesta formula queda claríssim per a qualsevol que participa 
qui serà l’empresa adjudicatària. Per tant, aquí, la capacitat, si se’ns estan demanant que nosaltres 
fem jocs de mans, en els seus, no en faríem cap ni un. Nosaltres seguirem estrictament el que marca 
la normativa, eh! això clar!

De tal manera, de tal manera de què els cinc milions que eren per obres, cinc milions cent noranta-set 
mil euros, que eren d’obres; si estan d’acord amb mi, i em sembla que ja hi estan d’acord, en què els 
procediments oberts en queden al marge, la capacitat que tenia de discreció l’Ajuntament per 
adjudicar eren d’un coma vuit milions d’euros, val! Un coma vuit milions d’euros, d’aquest un coma vuit 
milions d’euros, el joc de mans que vostè parla, jo li puc assegurar i és així, que el setanta tres per 
cent de l’import d’aquest un coma vuit milions d’euros, han estat adjudicats a empreses de Granollers i 
la comarca; i vostè em diu: perquè no el vint-i-set per cent que falta, eh! el vint-i-set per cent que falta i 
així ho vam explicar a la Comissió Informativa, vam considerar el següent criteri, que convidàvem en 
el procediments negociats per terme mig, cinc empreses, quatre o cinc empreses, que el setanta-cinc 
per cent de les empreses fossin de Granollers i de la comarca. I que una empresa fos una empresa 
que no necessariament havia d’ésser de Granollers i de la comarca, però que hi havia treballat bé, que 
havia estat adjudicatària, per exemple dels FEILS en alguna obra, i que també tenia dret, ens hi 
sembla a presentar la seva oferta. 

I a partir d’aquí, i a partir d’aquí el sistema d’adjudicació dels procediments negociats és el mateix que 
el del concurs obert, amb les mateixes formules, amb la mateixa garantia, amb la mateixa 
transparència, i amb això nosaltres no ens mourem ni un mil�límetre, la garantia en aquest sentit de 
transparència com bé ha ressaltat algun mitjà de comunicació, total en explicar-los i en fer-ho.

I perquè una empresa va guanyar un procediment negociat i a llavors va també ser adjudicatària de 
concursos oberts? Molt fàcil, perquè el calendari que estableix els fons estatals, els FEOLS per aquest 
any, i de l’any passat els FEILS, és que el calendari d’adjudicació dels diferents tipus de contractes 
estan marcats en el calendari de manera diferent, de tal manera que primer s’adjudica les 



adjudicacions als contractes menors, desprès els procediments oberts, i desprès... perdó, els 
possibles negociats, i finalment els concursos oberts, de tal manera que és impossible saber que si 
una empresa s’ha presentat en un procediment obert, ja s’ha adjudicat abans de què s’hagi decidit 
quines seran les empreses adjudicatàries dels concursos oberts. M’explico, o no? el procediment 
negociat, el calendari que té un cop està decidida l’empresa que farà una obra, un cop adjudicada 
l’obra encara és materialment impossible saber quines són les empreses que han participat en els 
concursos oberts, en els concursos oberts s’hi pot participar totes les empreses que vulguin. I aquesta 
és l’explicació perquè una empresa, doncs ha tingut adjudicada un procediment negociat i ha tingut 
també procediments oberts, perquè era impossible saber, com ara mateix ha passat, que altres 
empreses que han participat en procediments negociats, també s’han presentat en els concursos 
oberts perquè tenien tot el dret de poder-ho fer. I aquest és el criteri.

De la mateix manera, jo li podria dir al revés, és que una empresa de Granollers o del Vallès Oriental 
no pot fer un procediment obert a Vic, a Mataró, a Vilanova del Vallès, em sembla que no estaríem 
d’acord, estaríem d’acord en què això pot ser possible, val? I aquest és! Vull dir que per tant, si ens 
està demanant que tots els procediments oberts, els facilitem a empreses que són de Granollers i de 
la comarca, ens hi sembla que seria un criteri injust, d’alguna manera també hem de valorar aquelles 
empreses que han treballat només, exclusivament els procediments oberts, perdó... els procediments 
negociats... fer concursar a empreses que siguin només, exclusivament de Granollers i del Vallès 
Oriental, no em semblaria correcte, d’alguna manera s’ha de tenir en compte les empreses que han 
treballat bé, d’acord? I que contractaran també aturats de Granollers i del Vallès Oriental . 

Alcalde president:
Bé, en tot cas, només afegit al que ha dit l’Albert Camps que una part, també de les adjudicacions per 
qüestions tecnològiques els subministradors no es trobàvem en la nostra comarca, això és com a 
element addicional, eh! per tant, òbviament el que s’ha de fer, com diu ell es respectar les regles del 
joc públiques, no?

Més preguntes? No? alguna pregunta per part de públic? No? Doncs, aixequem la sessió.

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