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ABSÈNCIES JUSTIFICADES
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Alcalde president:
Bé, molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió de Ple ordinari del mes de juliol, anunciant 
abans de començar la sessió les absències d’en Jordi Terrades i la Maria Àngels Olano que estan 
complint el seu deure de diputats, aprovant lleis, avui, importants pel país. En tot cas, ens demanen 
que els excusem. Per tant, feta aquesta observació entrem en l’ordre del dia.



Sobre l’acta hi ha alguna qüestió? No? la donem per aprovada.
 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA    22222222    DEDEDEDE    
JUNY DEJUNY DEJUNY DEJUNY DE    2010201020102010    I DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAI DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAI DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAI DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA     29292929    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2010201020102010....    

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

Alcalde president:
Passem als punts números dos i tres, senyora secretària, que fan referència a la fiscalització del Ple 
dels òrgans de govern de la corporació. Endavant.

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    21212121    AAAA    24242424,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    7777,,,,    14141414,,,,    21212121    IIII    28282828    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY 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:
Molt bé, per tant passaríem ja a la Comissió Informativa de l’Àrea de Programació, Relacions 
Ciutadanes i Serveis d’Alcaldia. El punt número quatre, és un dictamen habitual per en aquestes 
alçades de l’any, en el que s’aproven les festes locals de l’any 2011. Endavant, senyora secretària.

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

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS PER A LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LES DUES FESTES LOCALS PER A L ''''ANYANYANYANY    2011201120112011....

En el DOGC 5639 de data 31 de maig de 2010 ha estat publicada l'Ordre TRE/309/2010, d'11 de maig, 
per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2011. L'article 2 de l'esmentada 
Ordre estableix que: " A més d eles festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d'aquest 
Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, aproposta dels ajuntaments."

Tradicionalment els dos dies fixats com a festes laborals locals han estat el divendres immediatament 
posterior al dijous de l'Ascensió i el divendres següent a l 'últim dijous del mes d'agost.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Ordre TRE/309/2010, publicada al DOGC núm. 5639 de data 31 de maig de 2010.

El Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en l'article 46, estableix que el Ple ha d'apotar l'acord relatiu 
a l'establiment de les festes laborals locals .

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

Primer: Aprovar com a festes locals de Granollers per a l'any 2011 els dies següents: 3 de juny 
(l'Ascensió) i 26 d'agost (Festa Major).

Segon: Notificar aquest acord al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat, a l'Oficina 



d'Atenció al Ciutadà i al Servei d'imatge i relacions institucionals de l 'Ajuntament de Granollers.
 
APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Molt bé. En tot cas, és un any en què l’Ascensió és especialment tard. Eh! Sant Jordi, aquest any, no 
sé si ho heu mirat però coincideix en dissabte sant, o sigui què... un calendari tot especial enguany. 
L’any que ve, millor dit. Aquest dictamen queda aprovat perquè no hi ha qui s’oposi a les festes, veig, 
en principi, no?

Per tant, passaríem a la Comissió Informativa de Secretària, de l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i 
Promoció Econòmica. Senyora secretària, el punt número cinc.

 
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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D ''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM ....    922922922922////2010201020102010    RELATIVA ARELATIVA ARELATIVA ARELATIVA A     
DEIXAR SENSE EFECTES LDEIXAR SENSE EFECTES LDEIXAR SENSE EFECTES LDEIXAR SENSE EFECTES L''''ACORD PLENARI DEACORD PLENARI DEACORD PLENARI DEACORD PLENARI DE    29292929    DE JUNY PEL QUAL SDE JUNY PEL QUAL SDE JUNY PEL QUAL SDE JUNY PEL QUAL S''''APROVAVAAPROVAVAAPROVAVAAPROVAVA    
CONTRACTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC AMB DEXIA SABADELLCONTRACTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC AMB DEXIA SABADELLCONTRACTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC AMB DEXIA SABADELLCONTRACTAR UNA OPERACIÓ DE PRÉSTEC AMB DEXIA SABADELL,,,,    I CONTRACTARI CONTRACTARI CONTRACTARI CONTRACTAR    
LLLL''''OPERACIÓ AMB CAIXA DOPERACIÓ AMB CAIXA DOPERACIÓ AMB CAIXA DOPERACIÓ AMB CAIXA D''''ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONAESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONAESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONAESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA,,,,    PER IMPORT DEPER IMPORT DEPER IMPORT DEPER IMPORT DE    
2222....947947947947....390390390390    €€€€

En data 8 de juliol de 2010, es va aprovar per resolució d'Alcaldia núm. 922/2010 deixar sense efectes 
l'acord plenari de 29 de juny pel qual s'aprovava contractar una operació de préstec amb Dexia 
Sabadell, i contractar l'operació amb Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, per import de 
2.947.390 euros.

En l'acord tercer s'aprova ratificar al proper Ple de l'Ajuntament  l'esmentada resolució.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret :

IIII. L'article 21, apartat k) de la Llei  7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, estableix que en 
l'exercici de les accions judicials i administratives i en la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la 
seva competència, fins i tot les que hagués delegat en un altre òrgan, i,  en cas d'urgència,  en 
matèries de la competència del Ple, se'n donarà  compte al mateix en la primera sessió que se celebri 
per a la seva ratificació. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Ratificar la resolució d'Alcaldia de data 8 de juliol de 2010, núm. 922/2010 relativa a deixar 
sense efectes l'acord plenari de 29 de juny pel qual s'aprovava contractar una operació de préstec 
amb Dexia Sabadell, i contractar l'operació amb Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, per import 
de 2.947.390 euros, i que es transcriu literalment:

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

Relatiu a deixar sense efectes l'acord plenari de 29 de juny de 2010 pel qual s'aprovava contractar una 
operació de préstec amb Dexia Sabadell, i contractar l'operació amb Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona, per import de 2.947.390 €,

FetsFetsFetsFets    ::::

Atès que mitjançant resolució d'alcaldia 650/2010, de 13 de maig de 2010, s'inicià l'expedient de 
contractació de préstec a llarg termini per un import màxim de 2.947.390 €, destinat a finançar una 
part de les inversions previstes en el Pressupost de l 'Ajuntament de Granollers per al 2010.

Atès que les característiques del préstec a llarg termini sol�licitat eren :

Import: 2.947.390 €�



Termini: 10 anys (1 de carència més 9 d'amortització)�

Tipus: Variable referència a l'euribor a 3 mesos o tipus fix�

Liquidació d'interessos i amortització trimestral�

Atès que, un cop examinades les ofertes de finançament presentades, el Ple de la Corporació aprovà 
en sessió de 29 de juny de 2010 la contractació de l'oferta en ferm presentada el 4 de juny de 2010 
per Dexia Sabadell per considerar-la la més avantatjosa als interessos municipals, amb un diferencial 
de l'1,30% sobre l'euribor a 3 mesos i sense comissió d'obertura.

Atès que un cop notificat l'acord plenari a l'entitat adjudicatària, Dexia Sabadell comunica el 6 de juliol 
de 2010 que no els és possible mantenir les condicions de l'oferta de finançament presentada per 
"l'amalgama d'esdeveniments negatius que han agreujat la malmesa situació del mercat i l'estabilitat 
del sistema financer, tant pel que fa a la seva liquiditat com a la seva volatilitat ".

Atès que de l'anàlisi de la resta d'ofertes presentades se'n desprèn que la millor és la presentada per 
la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, amb un tipus variable d'euribor a 3 mesos més un 
diferencial del 0,80% i un tipus mínim del 3,30%, i una comissió d'obertura del 0,10% sobre l'import del 
préstec.

Atès que l'import de deute a llarg termini contractat per l'Alcalde durant l'exercici supera el 10 per cent 
dels ingressos ordinaris previstos al pressupost vigent, el Ple és l'òrgan competent per a la 
contractació.

Atesa la urgència i la necessitat de no demorar l'adjudicació de les inversions finançades amb la 
present operació de crèdit i d'acord amb l'establert a l'article 21.k de la Llei 7/1985, reguladora de les 
Bases de Règim Local, aquesta operació pot ser aprovada per l'alcalde, donant-ne compte al Ple en la 
primera sessió que se celebri per a la seva ratificació . 

Atès que la contractació de l'esmentada operació de crèdit està prevista en el pressupost d'ingressos 
per al 2010 i que també està contemplada en el pressupost de despeses de l'aplicació pressupostària 
d'interessos per préstecs de fora del sector públic (2010.N.G220.01101.31011) amb saldo adequat i 
suficient per fer front a les despeses financeres que per a l 'any 2010 origini aquesta contractació.

Atès que prenent en consideració les mateixes previsions d 'evolució dels tipus d'interès que motivaren 
l'adjudicació a Dexia Sabadell, i l'anàlisi de les ràtios legals de deute viu i d'estalvi net, la present 
operació  no ha de ser autoritzada per la Direcció General de Política Financera i només requereix de 
la comunicació posterior a la seva formalització per donar compliment al tràmit de tutela financera .

Vist l'informe favorable de l'Interventor general de l'Ajuntament.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

Primer. Deixar sense efectes l'acord pres pel Ple de 29 de juny de 2010 pel qual s'aprovava contractar 
una operació de préstec amb Dexia Sabadell per import de 2.947.390 €.

Segon. Aprovar la contractació d'una operació de préstec amb la Caixa d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona amb les següents característiques:

Import: 2.947.390 €�

Termini: 10 anys (1 de carència més 9 d'amortització)�

Tipus: Cas que l'Eur3m sigui igual o inferior a 2,50%, llavors un tipus fix del 3,30%�

Cas que l'Eur3m sigui superior a 2,50%, llavors Eur3m + 0,80%
Liquidació d'interessos i amortització trimestral�

Comissió d'obertura del 0,10% sobre l'import del préstec.�

Tercer. Ratificar la present Resolució d'Alcaldia en la primera sessió plenària que se celebri .

Quart. Notificar al Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya la contractació 
de l'operació de préstec en el termini dels primers deu dies del mes següent al de la formalització .



Cinquè. Notificar aquest acord als interessats."    

SegonSegonSegonSegon....    Notificar a les persones interessades aquest acord, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents. 

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas la senyora Ortego ens farà molt breument la presentació, endavant.

Sra. Ortego:
Gràcies alcalde. Bé, com deia la senyora secretària i com deuen recordar, en el Ple del mes de juny 
vam aprovar aquest préstec de gairebé tres milions d’euros amb la Caixa de Sabadell. Simplement 
explicar que al cap de dos dies, el dos de juliol, aquesta entitat ens va comunicar que no els hi era 
possible mantenir les condicions que ens havien ofert, la raó, i cito textualment: en les últimes 
setmanes una amalgama d’esdeveniment negatius han agreujat la malmesa situació del mercat i 
l’estabilitat del sistema financer, tant pel que fa a la liquiditat com a la seva volatilitat. Aquesta era la 
raó que ens donaven. Davant d’aquesta situació ens vam posar en contacte amb la segona entitat que 
presentava la millor oferta, en aquest cas era la Caixa de Pensions, ells si què ens mantenien les 
condicions, no ens podien prometre un horitzó temporal gaire llarg, però ens les mantenien, per tant, 
vam procedir a contractar el préstec amb celeritat, que és aquest que avui ratifiquem.

De totes maneres confiem de què aquest informe que va sortir divendres sobre el test d’estrès de les 
entitats financeres, i que han demostrat que el sistema espanyol, doncs està en bona situació, doncs 
faci que aquestes situacions, com la que es va produir aquest cop no torni a passar. Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, gràcies. No hi ha anunciades paraules. Sí que hi ha anunciada petició de votació. Vots 
favorable a la proposta? Tretze. Vots contraris? Cap. Abstencions? Deu. Per tant quedaria aprovada la 
proposta.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 13131313 PSCPSCPSCPSC::::    13131313
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CAPCAPCAPCAP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 10101010 CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    2222 ERCERCERCERC::::    2222

Alcalde president:
Passaríem a la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial , el punt número sis. Senyora secretària. 

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''INICI DE LINICI DE LINICI DE LINICI DE L''''EXPEDIENT DEXPEDIENT DEXPEDIENT DEXPEDIENT D''''ACTIVITATS ECONÒMIQUES IACTIVITATS ECONÒMIQUES IACTIVITATS ECONÒMIQUES IACTIVITATS ECONÒMIQUES I    
NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DNOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DNOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DNOMENAMENT DE LA COMISSIÓ D''''ESTUDI PER A LA CONCESSIÓ DE LESTUDI PER A LA CONCESSIÓ DE LESTUDI PER A LA CONCESSIÓ DE LESTUDI PER A LA CONCESSIÓ DE L''''ÚS PRIVATIU DEÚS PRIVATIU DEÚS PRIVATIU DEÚS PRIVATIU DE    
TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC DE LTERRENYS DE DOMINI PÚBLIC DE LTERRENYS DE DOMINI PÚBLIC DE LTERRENYS DE DOMINI PÚBLIC DE L''''AVAVAVAV....    SANT JULIÀSANT JULIÀSANT JULIÀSANT JULIÀ,,,,    239239239239    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    PER A LAPER A LAPER A LAPER A LA    
INSTAL�LACIÓ I EXPLOTACIÓ DINSTAL�LACIÓ I EXPLOTACIÓ DINSTAL�LACIÓ I EXPLOTACIÓ DINSTAL�LACIÓ I EXPLOTACIÓ D ''''UNA ESTACIÓ DE SERVEIUNA ESTACIÓ DE SERVEIUNA ESTACIÓ DE SERVEIUNA ESTACIÓ DE SERVEI ....

Vist l'interès que pot tenir per a la dinamització d'un sector industrial i, en general, pel propi municipi, 
el desenvolupament de l’activitat econòmica que té com objecte contractual tramitar la concessió 
administrativa de l’ús privatiu dels terrenys de domini públic municipal, per a la instal�lació d’una 
Estació de Servei i que estan situats a l'Avinguda Sant Julià número 239 de Granollers, les 
característiques generals dels qual són:
- Terreny propietat de l’Ajuntament de Granollers segons referència cadastral 
9533006DG3093D0001XK i que té una superfície neta aproximada de 2.795,- m2.
-  El POUM de Granollers estableix l'ús urbanístic benzinera (EQben) en règim de concessió 
administrativa de la finca, procedent de l'antic P.E.59 i, per tant, estan destinats a la possible 
instal�lació d’una Estació de Servei.



Vist que inicialment apareix la conveniència que el mateix Ajuntament intervingui en el 
desenvolupament de l'activitat esmentada exercint-ne la iniciativa,

Atès que la iniciativa per a l'exercici d'activitats econòmiques està reconeguda en favor dels diversos 
poders públics, i en particular en favor dels ens municipals, per l'article 128.2 de la Constitució 
Espanyola, l'article 86.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladors de les bases de règim local, i l'article 
243 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;

Atès que l'exercici de les activitats econòmiques esmentades requereix la instrucció de l'expedient 
corresponent, on s'acreditin que són convenients i oportunes la iniciativa i la concurrència de l'interès 
públic, tal com determina l'article 142 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals .

Atès que el tràmit procedent en aquest moment és l'acord plenari d'aprovació inicial de la proposta i de 
nomenament de la comissió d'estudi que haurà d'elaborar la memòria corresponent.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Iniciar l'expedient per a l'exercici per part d'aquest Ajuntament de l'activitat econòmica de 
concessió administrativa de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic municipal situats a l'Avinguda 
Sant Julià, número 239 de Granollers, per a la instal�lació d'una Estació de Servei, a desenvolupar i 
explotar per part d'aquest Ajuntament.

SegonSegonSegonSegon. Constituir una comissió pública d'estudi, encarregada d'elaborar la memòria corresponent i 
integrada pels membres següents:

Sr. Jordi Terrades Santacreu, primer tinent d'alcalde i regidor delegat del Servei d'Urbanisme, que 
actuarà com a president de la comissió.
Sr. Albert Camps Giró, regidor delegat del Servei d'Obres i Projectes, que actuarà com a vicepresident 
de la comissió.
Sr. Ricard Ros i Puig, cap de l'Àrea Territorial.
Sra. Montserrat Òdena Larrosa, cap del Servei d'Urbanisme.
Sr, Xavier Acosta Ferrer, cap del Servei d'Obres i Projectes.
Sr. Ricard Caussa Moreno, cap de servei de Mobilitat. 

Actuarà com a secretaria general accidental, per delegació,la senyora Núria Crous i Xaubet. 

TercerTercerTercerTercer .... Disposar que la comissió d'estudi haurà de concloure l'elaboració de la memòria en el 
termini màxim d'un mes des de l'elaboració d'aquest acord plenari. En el cas que no es presenti la 
memòria dins el termini esmentat , els membres de al comissió cessaran automàticament.

QuartQuartQuartQuart.... Comunicar aquesta disposició als membres de la comissió . 

Alcalde president:
Té la paraula el senyor Albert Camps, per fer-ne una brevíssima presentació, endavant.

Sr. Camps:
Sí, bona tarda, molt breument. Tal i com ha llegit la senyora secretària, i com preveu el ROAS, el que 
fem en aquest acord de Ple és iniciar l’expedient de l’activitat econòmica d’instal�lació d’una estació de 
servei en l’avinguda de Sant Julià. I l’efecte concedit, es constitueix una comissió d’estudi integrada 
per regidors i tècnics que s’han esmentat, els quals tindran l’encàrrec d’elaborar el corresponent 
informe d’activitat econòmica en el termini d’un mes.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas aquí no hi han anunciades paraules, sí que hi ha anunciada petició de votació. Vots 
favorables a la proposta? Quinze. Vots contraris? Cap. Abstencions? Vuit. Per tant quedaria aprovada 
la proposta.



APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::    15151515 PSCPSCPSCPSC::::    15151515 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CAPCAPCAPCAP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    8888 CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Passem al punt número set, dictamen pel qual es ratifica una resolució d’alcaldia sobre la trama 
urbana consolida a Lledoner. Endavant, senyora secretària.

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D ''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM ....    895895895895////2010201020102010    RELATIVA ARELATIVA ARELATIVA ARELATIVA A     
APROVAR EL TEXT REFÓS DE LA PROPOSTA DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEAPROVAR EL TEXT REFÓS DE LA PROPOSTA DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEAPROVAR EL TEXT REFÓS DE LA PROPOSTA DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEAPROVAR EL TEXT REFÓS DE LA PROPOSTA DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    QUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS DE LQUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS DE LQUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS DE LQUE INCORPORA LES PRESCRIPCIONS DE L''''INFORME DE LA DGC I LAINFORME DE LA DGC I LAINFORME DE LA DGC I LAINFORME DE LA DGC I LA    
CORRECCIÓ DE LCORRECCIÓ DE LCORRECCIÓ DE LCORRECCIÓ DE L ''''ERROR MATERIALERROR MATERIALERROR MATERIALERROR MATERIAL

Per resolució d'alcaldia núm. 895/2010, de data 1 de juliol, es va aprovar el Text refós de la Trama  
Urbana Consolidada (TUC) de Granollers que incorpora les prescripcions recollides en l'informe de la 
Direcció General de Comerç de data 30 de maig de 2010, així com la correcció de l'error material 
detectat en l'esmentat informe.

I en el seu punt tercer estableix la ratificació d 'aquest acord per par del Ple 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: Ratificar la resolució d'alcaldia núm. 895/2010, de data 1 de juliol, relativa a aprovar el 
Text refós de la Trama Urbana Consolidada de Granollers, que incorpora les prescripcions de 
l'informe de la Direcció General de Comerç de 30 de maig de 2010 i corregir l'error material, que es 
transcriu literalment:

""""    Resolució númResolució númResolució númResolució núm ....    895895895895    ////    2010201020102010

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient
Relatiu a aprovar el Text refós de la proposta de la Trama Urbana Consolidada de Granollers, que 
incorpora les prescripcions de l 'informe de la DGC i la correcció de l 'error material,

FetsFetsFetsFets    ::::

El Ple de la Corporació, en data 30 de març de 2010, va aprovar la proposta de modificació de la 
delimitació gràfica de la trama urbana consolidada (TUC) de Granollers que incorpora el Sector 
residencial "X" El Lledoner. Alhora es va acordar demanar informe a la Direcció General competent en 
matèria de comerç tal com preveu l'article 10.5 del Decret llei d'ordenació dels equipaments 
comercials.

Es va sotmetre a informació pública en el termini d'un mes mitjançant anuncis publicats en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, núm. 99 de 26 d'abril de 2010, en el diari "La Vanguardia" del 23 
d'abril de 2010 i  en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament de Granollers i no s'ha presentat cap 
al�legació.

En data 21 de juny de 2010 i registre d'entrada núm. 14.035, la Direcció General d'Urbanisme del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya notifica 
l'atorgament d'un termini d'audiència de 15 dies, per tal que s'introdueixin en la proposta de la 
delimitació del TUC de Granollers, les rectificacions derivades de l'informe de la Direcció General de 
Comerç de data 31 de maig de 2010, d'acord amb l'article 8.2c) del Decret llei 1/2009, de 22 de 
setembre.

Que l'Oficina tècnica del POUM de Granollers ha redactat un Text refós de la Trama Urbana 
Consolidada (TUC) de Granollers, que incorpora les prescripcions recollides en l'informe de la 
Direcció General de Comerç (DGC) de data 30 de maig de 2010, així com la correcció de l'error 
material detectat en l'esmentat informe.



Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret :

L'article 8 del Decret llei 1/2009, de 22 de setembre, d'ordenació dels equipaments comercials, que 
regula el procediment per proposar la modificació de la delimitació gràfica del perímetre corresponent 
a la trama urbana consolidada i vigent, i què estableix la competència de la seva aprovació al Ple ..

D'acord amb l'article 21.1.K de la Llei de Bases de Règim local, modificada per la Llei 11/99 de 21 
d'abril, correspon a l'Alcalde resoldre en aquelles matèries reservades al Ple de l'Ajuntament, per 
motius d'urgència.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

Primer. Aprovar el Text refós de la Trama Urbana Consolidada de Granollers, que incorpora les 
prescripcions de l'informe de la Direcció General de Comerç de 30 de maig de 2010 i la correcció de 
l'error material, redactat per l'Oficina de Gestió del POUM. 

Segon. Remetre aquest Text Refós a la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que disposa l'article 8 del 
Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre.

Tercer. Ratificar aquesta resolució a la propera sessió Plenària . "

SEGONSEGONSEGONSEGON:::: Trametre el present acord a la Direcció General d'Urbanisme del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya . 

Alcalde president:
Aquest és un punt estrictament administratiu, que s’ha de vigilar en les comissions informatives. No hi 
ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació. Vots favorables a la proposta? Quinze. 
Vots contraris? Cap. Abstencions? Vuit. Per tant, quedaria la proposta aprovada.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 15151515 PSCPSCPSCPSC::::    13131313 PPPPPPPP::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::    CAPCAPCAPCAP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 8888 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ERCERCERCERC::::    2222

Alcalde president:
Passem al punt número vuit. Es tracta d’un dictamen relatiu a aprovar el mapa de capacitat acústica 
de la ciutat, i l’ordenança municipal reguladora de soroll i les vibracions de Granollers. Endavant 
senyora secretària.

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA IDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA IDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA IDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA I    
LLLL''''ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE GRANOLLERSORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE GRANOLLERSORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE GRANOLLERSORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE GRANOLLERS

Que la normativa vigent obliga als ajuntaments de més de 5.000 habitants a elaborar mapes de soroll i 
de capacitat acústica, així com a aprovar ordenances reguladores en aquest àmbit en el marc que 
regula la llei, concretament la Llei 16/2002, de protecció contra contaminació acústica.

Que l'Ajuntament de Granollers, amb el suport de la Diputació de Barcelona qui adjudicà els treballs a 
la Universitat Politècnica de Mataró,  ha elaborat el Mapa de capacitat acústica del municipi deMapa de capacitat acústica del municipi deMapa de capacitat acústica del municipi deMapa de capacitat acústica del municipi de    
GranollersGranollersGranollersGranollers , que té com a objectiu establir la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió 
de sorolls d'acord amb les diferents zones de sensibilitat acústica del municipi , d'acord amb els criteris 
establerts per la normativa sectorial vigent.  Aquest mapa ha estat revisat i esmenat per la comissió 
formada per tècnics d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat, Seguretat Ciutadana i Medi Ambient.



Paral�lela ment un cop aprovat el reglament de la Llei 16/2002 de soroll,  per Decret 176/2009 de 10 
de novembre, tècnics de l'Ajuntament van treballar conjuntament amb representants del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona i altres ajuntaments de la província en el grup de contaminació atmosfèrica de la xarxa i 
ciutats de pobles cap a la sostenibilitat per elaborar una ordenança model de regulació del soroll per 
adaptar els municipis. El model presentat a finals d'abril de 2010, comptà també amb el suport de la 
Federació de Municipis de Catalunya i l 'Associació Catalana de municipis i Comarques.

A partir del Model A d'Ordenança presentat s'ha redactat l'Ordenança reguladora del soroll i lesOrdenança reguladora del soroll i lesOrdenança reguladora del soroll i lesOrdenança reguladora del soroll i les    
vibracionsvibracionsvibracionsvibracions     de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers, que té per objectiu regular les mesures i instruments municipals necessaris 
per prevenir i corregir la contaminació acústica.  Aquesta ordenança s'ha adaptat a les necessitats de 
Granollers amb una revisió interna de les diferents àrees afectades per la seva aplicació i les 
modificacions incorporades s'inclouen en document resum annex.

Que la proposta d'ordenança regula els límits a aplicar en les zones delimitades en el mapa de 
capacitat acústica i es regula la intervenció administrativa pel que fa a soroll en activitats, veïnat, 
vehicles a motor, sistemes d'avís acústic i construccions. 

La tècnica de Medi Ambient ha emès informe on proposa l'aprovació de l'Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions de Granollers i del mapa de capacitat acústica del municipi, que s'inclou a 
aquest expedient.

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ::::

I L'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local i l'article 66 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que 
preveu que els ens locals tenen les competències en l 'àmbit de la sostenibilitat ambiental

II L'article 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, que 
estableix l'obligació dels ajuntaments d'elaborar un mapa de capacitat acústica, aprovar-lo i 
traslladar-lo al Departament de Medi Ambient, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen 
els criteris per a l'elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n'adapten els annexos. 

III L'article 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, diu que "en el procediment d'aprovació, revisió o modificació de la zonificació 
acústica cal garantir l'audiència als municipis limítrofs, als efectes de compatibilitzar les zones 
acústiques i els objectius de qualitat acústica  "

IV 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'article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya , reguladors del 
procediment d'aprovació de les ordenances.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers, elaborat 
d'acord amb la legislació catalana actualment vigent , i que s'annexa aquest acord.

SegonSegonSegonSegon:::: Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora del sorolls i les vibracions de 
Granollers, el text íntegre de la qual s'annexa a aquest acord.

TercerTercerTercerTercer :::: Sotmetre el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari 
Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària , al web municipal i en el tauler 
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d'al�legacions, suggeriments i reclamacions, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'article 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 .



QuartQuartQuartQuart:::: Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendran aprovades DEFINITIVAMENT el Mapa de capacitat acústica i l'ordenança municipal 
esmentada.

CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya i als ajuntaments limítrofes de Granollers , d'acord amb la normativa vigent. 

Alcalde president:
Molt bé. El tinent d’alcalde, responsable de Medi Ambient té la paraula, endavant.

Sr. Camps:
Bé, bona tarda. Presentem en el Ple del mes de juliol, per a la seva aprovació inicial, dues propostes 
destinades a preservar i millorar la qualitat ambiental de la ciutat. És una obligació que tenen tots els 
municipis amb una població superior als cinc mil habitants de disposar d’eines de protecció contra la 
contaminació acústica. Aquests dos instruments són el Mapa de Capacitat Acústica del municipi de 
Granollers i l’Ordenança municipal reguladora del soroll i de les vibracions. Amb el Mapa de Capacitat 
Acústica es determinen els objectius de qualitat acústica de la ciutat, segons les diferents zones de 
sensibilitat acústica del municipi i d’acord amb la normativa vigent. Un mapa que actualment, ja es pot 
consultar en el web municipal. Aquest procés, coordinat des del Servei de Medi Ambient, ha estat fruit 
també, del treball conjunt d’una comissió integrada per tècnics d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i 
Seguretat Ciutadana.

Des de fa pocs anys s’ha modificat substancialment el marc normatiu regulador de la contaminació 
acústica, la qual no gaudia d’una regulació general en l’àmbit comunitari, estatal i autonòmic. La 
regulació del soroll es trobava en un conjunt de normes sectorials, però no com a objecte principal. 
Des de l’any 2002 aquest panorama va canviar radicalment arran de l’aprovació de tres nous 
instruments normatius: per un costat, la directiva europea de l’any 2002, instava els Estats membres 
de la Unió a legislar per evitar, prevenir o reduir els efectes perjudicials derivats de l’exposició al soroll 
ambiental. En segon lloc, la llei 37/2003, la llei del Soroll, la Ley del Ruido, promulgada per les Corts 
Generals d’Espanya. I finalment, la llei catalana 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 
aprovada pel Parlament de Catalunya. En desenvolupament d’aquesta llei, el 2005 es van fixar els 
criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. I el 16 de novembre de 2009, o sigui fa 
relativament pocs mesos, es publica en el Diari Oficial de la Generalitat el reglament, el qual és 
d’aplicació a qualsevol infraestructura de transport, instal�lació, maquinària, projecte de construcció, 
comportament o activitat de caràcter públic o privat susceptibles de generar contaminació acústica per 
soroll i/o vibracions. És aquest reglament, el que ha motivat de què es pogués començar a redactar 
l’ordenança que avui presentem.

En el context del canvi normatiu, que m’hi he referit, i de la redacció de l’ordenança de soroll, una 
vegada més l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona va donar suport l’any passat, al 
2009 a l’Ajuntament de Granollers de cara a l’elaboració del Mapa de Soroll i de Capacitat Acústica, 
que avui presentem. Els treballs foren encarregats a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró, 
s’han efectuat un total de dos-cents divuit mesuraments: cent seixanta-cinc dels quals són diürns, 
quaranta-cinc nocturns i onze de llarga durada de setanta-dues hores, a través d’una unitat mòbil que 
ens va facilitar la Diputació. I cop feta la diagnosi, amb el mapa de soroll, es va procedir a elaborar el 
Mapa de Capacitat Acústica.

Per realitzar el Mapa de Capacitat Acústica s’han seguit els criteris del decret del 2009 on 
s’estableixen els criteris a utilitzar a l’hora de realitzar la zonificació acústica del territori. 
S’estableixen, territorialment, tres tipus de zones: un zona de sensibilitat acústica alta, una altra de 
moderada i una altra de baixa. I en funció dels usos del sòl, cada zona de sensibilitat acústica, es 
desdobla en diferents grups segons el predomini que hi hagi de l’ús del sòl . 

Un cop que tenim el Mapa de Capacitat Acústica i també tenim el Mapa de Soroll, en contrastar els 
dos mapes apareixen algunes situacions, que cal, i aquest és també l’objectiu i serà l’objectiu 
d’actuació municipal en els propers anys, en les quals es supera els objectius de qualitat 
corresponents de la zonificació proposada. Aquestes zones hauran de ser tractades en els plans 
d’acció i plans específics on es programaran les correccions necessàries per reduir el soroll existent 
fins que s’ajusti al que determina el Mapa de Capacitat. He de dir que bàsicament aquests punts fan 
referència al trànsit de la circulació. El Mapa de Capacitat Acústica és una eina fonamental que 
juntament amb la legislació actual fa possible una adequada gestió de la contaminació per soroll en el 



territori.

Tenim el Mapa de Soroll, el Mapa de Capacitat Acústica. L’altra peça que avui presentem en el Ple, és 
l’ordenança municipal reguladora de soroll i les vibracions de Granollers que vol regular les mesures i 
els instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació acústica. L’ordenança 
segueix el model elaborat per la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona i també de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, a través del grup de treball de Contaminació Atmosfèrica de la qual 
Granollers, ha estat un membre actiu.

Remarcar aquest fet com a poc habitual. Totes les institucions a les que m’hi he referit han treballat 
conjuntament per tenir un model d’ordenança que avui presentem. I dir, també que el text, el model 
que presentem, doncs ha estat lleugerament modificat per ajustar-lo a les característiques del nostre 
Ajuntament.

El contingut de l’ordenança, concreta els instrument jurídics i també, tècnics necessaris perquè es 
pugui donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans vers la contaminació acústica, 
millorant la seva qualitat de vida en un procés d’una creixent conscienciació ambiental. L’objecte de 
l’ordenança és regular les mesures d’instruments municipals necessaris per prevenir, corregir la 
contaminació acústica, resten sotmesos a l’ordenança de qualsevol instal�lació, maquinària, objectes 
de construcció, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat de caràcter públic o privat 
susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, per vibracions o per les dues causes a 
l’hora.

L’Ajuntament podrà declarar zones d’especial protecció de qualitat acústica, com puguin ser els parcs, 
zones enjardinades, interior d’illes, espais per a vianants, etcètera que es consideri convenient de 
preservar la seva especial qualitat acústica. I també podrà declarar zones acústiques de règim 
especial, aquelles àrees en les quals es comprovi que es superen els valors límits d’emissió amb els 
termes establerts per la legislació vigent .

L’ordenança regula el nivell d’emissió de les activitats, els nivells d’aïllament acústic, per evitar la 
contaminació aérea i en edificis contigus, les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies. 
Regula també les activitats a l’àrea lliure: terrasses, fira d’atraccions, mercats, parades de venda 
ambulant, etcètera; que han de disposar d’autorització municipal on es contemplarà les condicions a 
complir per minimitzar la seva possible incidència a la via pública, i també regula temes com la 
megafonia i els espectacles pirotècnics. Un altre àmbit són les relacions de veïnat i comportament 
ciutadà, els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris . També s’esmenta els 
vehicles de motor i ciclomotors, els propietaris i els usuaris de tota classe de vehicles de motor i 
ciclomotors han de mantenir en bones condicions de funcionament els elements susceptibles de 
produir molèsties per sorolls. També els sistemes d’avís acústic, com alarmes, campanes i sirenes. 
També intervé el tema de la construcció, tant a l’hora d’executar les obres, com la maquinària que 
s’hagi de fer servir. I també les instal�lacions de climatització, d’aire condicionat i de ventilació. 
L’ordenança també, com tota ordenança, esmenta el procediment de denúncia, d’inspecció, així com 
el règim sancionador. Un fet destacable de l’ordenança és que inclou tretze annexos tècnics per tal de 
fer-ne més fàcil l’aplicació.

Per acabar, vull agrair el treball fet per totes aquelles persones que han pres part en l’elaboració del 
Mapa de Capacitat Acústica i de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de Granollers. A les 
persones de la Universitat Politècnica de Mataró que han fet un treball excel�lent, a la Diputació de 
Barcelona pel seu inestimable suport una vegada més i als tècnics municipals que hi han pres part . Ha 
estat un treball que ens ha ocupat molts mesos de feina, perquè és un treball tècnicament molt 
complex. Aquesta era una actuació que figurava entre els compromisos del Programa d’Actuació 
Municipal d’aquest mandat i, més específicament, entre les cent mesures a assolir en el PAM de 2010.

I per acabar, també vull fer constar el meu reconeixement als diferents grups municipals que al si de la 
Comissió Informativa de l’Àrea Territorial han fet arribar les seves aportacions i suggeriments i han 
mostrat en tot moment l’interès per l’ordenança i pel Mapa de Capacitat Acústica. Portem a Ple dues 
noves mesures per avançar cap a una ciutat que volem cada dia més compromesa amb el medi 
ambient, amb la sostenibilitat. Dues eines que incideixen, al capdavall, en la qualitat de vida i en la 
salut de les persones que viuen a Granollers. Moltes gràcies.



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

Sra. Alcalde:
Gràcies Alcalde. Bona nit a tothom. Tal i com ja ens ha explicat el regidor, avui estem davant d’un 
document de caire transversal que tant ens parla del medi ambient, però també ens parla de les 
relacions entre persones, ens parla de la salut d’aquestes mateixes persones. De temes, diferents, eh! 
Des del nostre punt de vista, aquest reglament, aquesta nova ordenació, té múltiples efectes, perquè 
intervé, doncs, en diversos àmbits. I per aquest motiu nosaltres estem completament d’acord i pensem 
que un dels principals objectius ha de ser el de posar a disposició una eina més per a tenir cura de la 
salut de les persones, perquè en definitiva el medi ambient, si el cuidem és això el que ens pot 
proporcionar, no?

Des d’Esquerra estem totalment d’acord amb aquest plantejament, perquè estem convençuts de què 
el medi ambient és aquest marc imprescindible per al bon desenvolupament de la vida de la gent. Per 
aquests motius i perquè pensem que els ajuntaments són un element clau pel fet de ser 
l’administració més propera, hem fet les nostres aportacions, tal i com ara esmentava el regidor, i hem 
procurat donar la nostra visió. Nosaltres entenem que a Granollers no existeix un problema de soroll 
de fonts fixes, perquè entenem que hi ha casos aïllats o esporàdics, però sí que hi ha un niu de soroll 
molt important en tot el tema del transport, com bé ha quedat demostrat a través d’aquest mapa, per 
tant, pensem que és bo haver fet, haver redactat aquestes ordenances, i haver realitzat aquest mapa 
del soroll.

També volem dir que, a banda de les mesures que en la mateixa ordenança ja s’esmenten i es 
proposen, considerem que hi ha altres elements, que de fet ja s’ha dit, que desenvoluparien un Pla 
d’actuació, però ens agradaria referint-se a altres elements que nosaltres entenem que s’han de posar 
en solfa, per tal de què aquesta ordenança finalment sigui efectiva. I per exemple esmentaré unes 
quantes, només, per exemple: el manteniment del paviment de la xarxa viària i de l’asfalt amb 
materials que redueixin realment el soroll , per exemple aquesta hi podria ser una. O l’estudi dels punts 
problemàtics i instal�lació de mesures correctores acústiques a les vies d’alta intensitat, com bé els 
indica el propi mapa. O la utilització de materials de construcció absorbents del so en els nous edificis 
municipals o que aquests edificis, aquest mateix material es fes promoció perquè ho fessin també a 
nivell d’edificis privats. Un altre, que l’hem dita moltes vegades, que suposo que també es tindrà en 
compte: mesures correctores per l’impacte que té el Circuit de Catalunya a Granollers, o les pròpies 
vies més externes de circulació, evidentment no ho hem de fer nosaltres sols, sinó que en conveni 
amb les altres administracions.
 
Bé, i una vegada fet una mica aquest repàs d’altres actuacions que ens sembla que complementarien 
aquesta ordenança, ens agradaria destacar un fet que ens va semblar insòlit, deixeu-m’ho dir 
d’aquesta manera, donada la insistència del nostre grup i el poc cas que l’equip de govern ens fan en 
el moment en què ho proposem, i em refereixo al fet de què és la primera vegada que una ordenança, 
i això ja ho vaig esmentar també a l’Informativa; inclou un article, concretament el vuit, que explica que 
l’Ajuntament ha de posar a disposició de la població de manera clara, comprensible i fàcilment 
accessible, la informació relativa a aquestes ordenances. Bé, estem contents, doncs això és el que 
nosaltres fa tant de temps que estem demanant, sempre que aprovem una ordenança, diem, ei, aquí hi 
hauria d’haver-hi d’alguna manera, doncs com això es farà públic, com ho explicarem, com en 
donarem coneixement. I bé, aquesta vegada hi surt, i per tant, estem contents i a més a més, ve avalat 
per una pila d’organismes, de fet ens a sembla bo destacar-ho això, sobretot per la credibilitat que pot 
tenir aquest treball en xarxa que representa, que aquest document que avui aprovem estigui treballat 
per la Federació de Municipis, l’Associació Catalana de Municipis, la Diputació, la Xarxa de ciutats i 
pobles sostenibles. Això ens a sembla que li dóna, doncs una credibilitat més alta. 

I ja per anar acabant, estem plenament d’acord, tal i com diu el preàmbul d’aquesta ordenança, que el 
soroll és actualment una de les principals causes de preocupació ciutadana, doncs incideix 
directament en la qualitat de vida de les persones i, a més, pot provocar efectes nocius en la salut i en 
el comportament, tant individual com socialment. També estem ben segurs que perquè el seu 
acompliment sigui possible, aquest document que avui aprovem ha de ser el màxim de compartit per 
tots els agents socials i per la ciutadania. Per aquest motiu, i per a començar a implicar a aquesta 



ciutadania i a aquests agents socials, hagués estat del tot convenient que abans de portar-lo a Ple, 
s’hagués treballat amb el Consell del Medi ambient, el Consell de Mobilitat i el Consell de Salut, 
perquè, de fet, són els organismes de participació ciutadana a qui correspon revisar, aportar idees, fer 
suggeriments per tal d’aportar aquesta visió més ciutadana a les eines i instruments que el propi 
Ajuntament es va dotant per reglamentar aquesta convivència. Com que no s’ha fet abans, demanem 
a l’equip de govern que alhora que es fa el tràmit burocràtic d’inserir propaganda en el BOP, en el 
BOE, en la web municipal o on sigui necessari, doncs es reuneixen els diferents consells i s’integrin 
les seves aportacions. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyora Alcalde. No sé si pel Partit Popular... endavant.
 

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies senyor alcalde, molt breument. Diu: el soroll ha sigut i és una de les preocupacions de la 
ciutat i considerat com un contaminant més, segons la informació que ens facilita la regidoria de medi 
ambient, aquesta ordenança que es presenta a Ple, per la seva aprovació adaptant-se a les 
necessitats de Granollers, s’ha elaborat pel departament de medi ambient i habitatge de la Generalitat 
de Catalunya, amb la col�laboració de la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i comarques, i l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, i la Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat, a través del grup de treball de contaminació atmosfèrica, per tant, 
creiem que en aquest sentit millorarà la qualitat de vida a Granollers. Em consta de què hi ha molts 
granollerins i granollerines que ja comencen a patir, pensant de què venen els dies de Festa Major i 
poder descansar és difícil. Esperem que en l’aprovació d’aquesta ordenança, ja que per primera 
vegada amb les activitats festives i espectacles musicals, hi hauran control per minimitzar el soroll 
tindran les festes més tranquil�les, respectant dins del possible a les persones que volen descansar. 
Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per tant de Convergència i Unió. Endavant, senyora Pons.

Sra. Pons:
Hola, bona tarda. Bé, com ja s’ha avançat, aquestes ordenances que avui es presenten en la seva 
fase preliminar al Ple són eminentment tècniques, però no tot és tècnic i en allò que no ho és ens 
fixarem des del nostre Grup Municipal. A modus de preàmbul, volem posar de manifest que aquestes 
ordenances són necessàries i han de ser un bon instrument jurídic per donar una resposta adequada a 
les inquietuds dels ciutadans vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, però 
sense perdre de vista que aquesta és una societat que està en continu moviment i canviant; i que el 
que avui pot ser intolerable, pot canviar, per així haver-ho fet la mateixa societat. Per tant, quan unes 
ordenances, com aquestes, es fan amb una vocació de present i de futur, han d’evitar entrar massa al 
detall, a la casuística excessiva. 

I això, regular al detall, des del nostre Grup Municipal, i així ho hem posat de manifest al propi regidor 
senyor Camps, ho trobem exagerat i excessiu, doncs no deixa de limitar la lliure expressió de 
moviment dels nostres ciutadans, immiscuint-nos en la seva vida privada. Sense oblidar una qüestió 
que és de mera tècnica legislativa, aplicable tant als reglaments, com a les ordenances. I és que les 
normes de caràcter sancionador o prohibitives han de tendir a regular supòsits de fets generals i no 
casuístiques particulars. I tenint present, també, que el dret sancionador ha de ser sempre la darrera 
alternativa.

I així tenim que segons aquestes ordenances, entre les deu de la nit i les vuit del matí, els ciutadans 
no poden cridar, ni posar la rentadora, per exemple, perquè fa soroll, tampoc es poden fer festes, ni fer 
reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles perquè tots aquests comportaments poden 
ser sancionats. Òbviament el nostre Grup no dirà mai que tothom faci el que vulgui i que aquí no 
passa res, no ens confonguem, sempre des del respecte s’han de mantenir els límits per una pacífica 
convivència en el respecte de les altres persones, però anar al detall com fa l’ordenança ho entenem 
excessiu.



El mateix passa amb els animals de companyia, també són objecte de regulació els seus cants, els 
seus sons, i els seus crits, quan es produeixen entre les nou de la nit fins a les vuit del mati, i per tant, 
de sanció vers els seus propietaris. Evidentment que poden ser molestos, però que això sigui objecte 
de sanció és del tot innecessari. A més, no és cap tonteria, la transgressió d’aquesta norma, perquè 
pot comportar al seu propietari fins a nou-cents euros de multa, i si aquesta conducta es reitera en un 
plaç de dos anys, pot arribar a una sanció d’entre nou-cents a dotze mil euros. I no ens diguin que això 
és impossible i no s’aplicaria, vostès ho contemplen a la norma, i per tant, si la norma és aplicable es 
pot donar el supòsit, com l’exposat. 

En relació a aquesta casuística que entenem és excessiva, hi ha també el tema dels vehicles. Ja 
sabem que el mapa de sorolls ens diu que la principal font de soroll ambiental prové del trànsit, però 
no que aquest sigui el principal problema de sorolls de la ciutat; per tant, això no pot ser suficient per 
prohibir a través de l’ordenança conductes com per exemple, tocar el clàxon quan veus a un conegut o 
algú que vols avisar perquè ja has arribat, tampoc es poden fer acceleracions innecessàries, ni donar 
voltes a les illes d’habitatges, ni fer funcionar els equips de música dels vehicles a un volum elevat 
amb les finestres obertes i audible a l’exterior, ni romandre durant més de dos minuts amb el vehicle 
aturat i amb el motor en marxa, a excepció, es clar de quan hi ha congestió. Insistim, aquestes 
ordenances regulen de forma excessiva i innecessària les actuacions dels nostres ciutadans. 
Realment, jo dubto que a algú li pugui molestar que jo avisi amb el clàxon que ja he arribat a algun lloc 
o que faci voltes a una illa d’habitatges perquè simplement estic fent temps o que romangui més de 
dos minuts amb el vehicle aturat i amb el motor en marxa i esperant a algú. Aquí l’administració està 
sent excessivament intervencionista, i això no deixa de recordar-nos temps passats, i s’hauria d’evitar.

Pel que fa al tema de les infraccions, també des del nostre Grup voldríem puntualitzar que s’incorren 
en excessos, que van més enllà del que preveu la llei 37/2003, i en base la qual, com ha dit el regidor 
senyor Camps, s’ha fet tot el desplegament legal posterior. Per exemple, quan a les ordenances es 
contempla com a infracció molt greu: impedir o obstruir l’actuació inspectora de manera que es retardi 
l’exercici de les seves funcions, aquesta mateixa infracció a la llei es contempla com a greu, i des del 
nostre grup entenem que així hauria de ser, que només s’hauria de contemplar com a infracció greu. I 
perquè?, doncs sobretot perquè resulta desproporcionada l’acció, podríem dir: fraudulenta, i la 
resposta administrativa que comportaria una multa d’entre dotze mil un euros a tres-cents mil euros. 
Un altre supòsit, és que es considera infracció greu: subministrar informació o documentació inexacta 
o incompleta. Estem d’acord que s’ha de sancionar aquesta conducta, però només quan es fa 
ocultació o alteració malicioses, coincidint així amb el redactat de la llei  37/2003. 

I ja per acabar, ens hi semblen totalment desproporcionats els imports de les multes que es poden 
imposar, i que recull l’ordenança: les lleus, fins a nou-cents euros. Les greus des de nou-cents un 
euros a dotze mil euros, i les molt greus des de dotze mil un euros a tres-cents mil euros. Sembla que 
finalment tot s’acabi imposant multes econòmiques i hi ha d’altres possibilitats, mesures alternatives, 
educacionals, inclòs el nostre Codi Penal estableix aquestes alternatives. Perquè no hauria de fer el 
mateix l’Administració Local en les seves facultats sancionadores, poder seria més raonable. Vostès 
ens diran que som exagerats pel que fa als imports i que per exemple, en el cas de les lleus un tope 
de fins a nou-cents euros, dóna molt marge. Però equilibrar quan seran nou-cents i quan seran cent 
cinquanta, deixa a l’administració una gran discrecionalitat, i això a pesar de la graduació que vostès 
estableixen en les ordenances, doncs en cap cas estableixen en quin grau repercutiran els criteris de 
valoració que diu l’ordenança. 

Mirin, no estem d’acord, i no entenem com poden establir aquests sostres, doncs atesos els sous de la 
majoria de les persones són totalment exagerats. Pensin que ara si discuteixes amb la teva parella, 
amb un amic, a partir de les deu del vespre, a més del disgust, pots tenir una multa de fins a nou-cents 
euros. Ni tan sols un jutge instructor en un judici de faltes per una discussió on algú es falti al respecte 
i cridi passaria dels cent cinquanta a tres-cents euros. Per tant, els hem d’animar a que s’acomodin a 
la realitat econòmica en la que vivim i considerin elevadíssim l’import estipulat de fins a nou-cents 
euros. Aquí també els voldríem recordar que la llei 37/2003, estableix com a topall fins a sis-cents 
euros, quantitat que també ens sembla excessiva. I el mateix succeeix amb les sancions que es poden 
imposar en les infraccions greus i les molt greus, els imports no s’adeqüen a la realitat de l’economia, 
ni ara que no va bé ni quan anava bé, són extremadament excessives, i en aquest sentit els hi 
plantegem que les modifiquin. I per aquests motius des del nostre Grup no podrem donar recolzament 
a la iniciativa que avui es proposa al Ple. Gràcies.



Alcalde president:
Moltes gràcies, senyora Pons. Té la paraula el senyor Albert Camps per fer la rèplica. Endavant.

Sr. Camps:
Sí, aniré per l’ordre d’intervenció, aniré comentant. Bé, jo crec que contestaré a Esquerra Republicana, 
en primer lloc jo penso que totes les ordenances que hem elaborat, en totes elles hi ha la voluntat i és 
palpable de donar-les a conèixer el seu contingut, i per tant aquesta no serà pas una excepció, com 
tampoc ho és l’ordenança de civisme que vam presentar fa un Ple. Per tant, tota ordenança té un 
programa de comunicació i també ho farem, aquesta i totes. 

D’acord! no hi ha cap inconvenient i agafo el suggeriment de convocar el consell de medi ambient i 
explicar el contingut de l’ordenança, ho farem, i cap problema. Les mesures que esmenta per intentar 
reduir l’impacte dels vehicles, del soroll dels vehicles a la via pública. Bé, són mesures, algunes 
d’elles que ja venim fent, per exemple l’aplicació de l’asfalt de so reductor, fa uns deu anys que l’estem 
aplicant a la ciutat, vam ser dels pioners quan va sortir aquests sistema, que realment s’ha mostrat 
efectiu en determinades vies de comunicació. Actuacions a les vies principals, doncs efectivament, 
això són aquests plans específics, plans d’acció que s’hauran d’anar desenvolupant per treballar per 
millorar la qualitat acústica del nostre municipi .

Els comentaris de Convergència i Unió, clar, jo he sentit un discurs, espero equivocar-me: de defensa 
del soroll, i m’ha semblat un discurs... vaja, que en tot cas no he sentit cap crítica d’actituds incíviques, 
quan l’ordenança el que pretén és fer una defensa de les actituds cíviques, de les molèsties. Estem 
parlant de molèsties, de molèsties causades i que coneixem tots els que ens hem dedicat a la gestió 
pública, doncs en el dia a dia. Avui mateix, hem tingut una reunió per parlar els diferents serveis 
municipals de com fer front a les peticions creixents i lògiques dels veïns, doncs, que per exemple 
volen descansar en una determinada hora i no ho poden fer, és la nostra obligació, la de regular. 
Nosaltres actuarem contra les actituds incíviques, eh! és clar que el clàxon té una funció per posar un 
exemple, si no ja ho hi seria en el cotxe, però quan l’ordenança està parlant de l’ús del clàxon, és quan 
algú ho fa d’una manera incívica, reiteradament incívica. I és clar que no és vol sancionar d’entrada, 
que optem sempre per l’actitud... sempre d’intentar fer veure, doncs que les actituds incíviques no 
porten enlloc, i de conscienciar a la població, és clar que ho fem! Però el que està molt clar és que 
entre les vint-i-dues hores i les vuit hores del mati s’ha de respectar el silenci, no ho diu ara 
l’ordenança, eh! ja ho diu des de sempre, això ja està regulat, no hem inventat res.

I ha posat molt d’èmfasis en el tema de les sancions, aquest és un apartat que ve donat per 
l’administració encarregada per llei de regular el tema del soroll a Catalunya, que és la Generalitat de 
Catalunya, i que han fet i el que fan tots els municipis d’acord, tots, amb les entitats municipalistes és 
aplicar aquest model d’ordenança i reflectir aquells capítols de sancions que proposa a l’administració 
actuant, que en aquest cas és la Generalitat. Ja he dit que aquesta ordenança en el seu contingut, i en 
aquest tema de sancions, no hem tocat absolutament ni una coma des de l’Ajuntament de Granollers, 
per tant, es respecta el model original, que és, torno a repetir, del treball i la col�laboració de totes les 
entitats de les que abans m’hi he referit i que no referiré, i no ho tornaré a repetir. En tot cas, és 
d’entrada el que voldria comentar. No voldria generar un debat, perquè més aviat el que hauria d’unir, 
és a tots plegats a reconèixer el soroll com un dels problemes ambientals que tenim en la nostra 
societat avui en dia, en una societat mediterrània com la nostra, activa. On, efectivament hi ha espais 
per la festa major, però també hi ha d’haver-hi espais i així ho hem de treballar, doncs perquè cada 
vegada sigui millor des del punt de vista ambiental. És un tema que també afecta a la salut, com he 
explicat.

Alcalde president:
No sé si la senyora Alcalde vol intervenir ... senyor Gutiérrez... senyora Pons... endavant.

Sra. Pons:
Sí, gràcies. Només aclarir-li un parell de punts. No, no estem d’acord amb el soroll, no estem d’acord 
ni molt menys en què els veïns es molestin entre sí, i em sembla que ho he dit que no estem d’acord 
amb això. El que continuo insistint, creiem que aquest reglament és excessivament detallista, i el 
detall a vegades pot portar-nos a no sancionar determinades conductes que sí que molesten, una 
mica pel que dèiem: perquè la societat canvia i una conducta que ara és tolerable, poder és intolerant 



d’aquí a un temps, per tant, insistim en què hauria de ser més oberta, contenir accions més obertes, i 
no anar al detall. Pel que fa a les provisions no me les he inventades, l’article vint, ho diu ben clar: els 
dispositius acústics, està prohibit utilitzar-los en tot moment i només hi ha una excepció: per quan hi 
ha un accident, i no es pugui avisar amb cap mitjà, és l’única excepció en què no es pot utilitzar el 
clàxon, però ja està! Ho diu la norma, per tant, jo sí que crec que els hem de dir i és que no vagin al 
detall per evitar precisament que conductes que sí que s’haurien de sancionar, no es puguin sancionar 
perquè la norma és massa detallista.

Pel que fa a les sancions, els hi hem d’insistir, hi ha altres mitjans. Ja els hi he dit: el codi penal, ara 
els contempla, mesures educacionals, abans d’anar a imposar la sanció, avui dia, la gent, l’economia 
no està gens bé, la gent no té prou recursos i anar directament a imposar una sanció en fets com 
aquests, també entenem que són excessius. Que s’ha de recórrer a la sanció: moltes vegades, però 
en últim lloc.

I a més a més, entenem com ja hem dit que són: totalment exagerades. La Generalitat les pot haver 
aprovades, però el que sí que diu la norma és “des de”, no diu “a partir de”; per tant, com diu “des de” 
nosaltres podem limitar i reduir aquests imports i també els hi proposaríem en aquest sentit . Res més!

Alcalde president:
Senyor Camps, per cloure el debat.

Sr. Camps:
No, és que tornaré a reiterar. A veure, els que gestionem, sabem molt clar quin ha de ser el contingut 
d’una ordenança i que és el que ha de preveure i justament, contràriament al que vostè expressa, 
doncs entenem que una ordenança ha de contenir resposta a totes aquelles situacions que ens 
trobem en el dia a dia, i que són actituds en aquest cas, incíviques. I com què el que ha vingut 
comentant ja li he contestat, o sigui, no actuem per sancionar, si no actuem perquè els ciutadans es 
consensuïn, aquesta és la primera... Volem ciutadans, cívics, i tan de bo no s’hagués de regular 
aquesta ordenança, no hagués d’existir, perquè tothom tingués un comportament adequat que ja ho 
respectés, i que aquesta ordenança es quedés en el paper i no s’hagi de sancionar a ningú. No és la 
voluntat de l’Ajuntament, ni d’aquest equip de govern, de sancionar, si no d’aconseguir actituds que de 
vegades són poc cíviques, doncs es corregeixin, i aquesta és la manera d’actuar que venim fent amb 
la Policia Local, amb els inspectors, quan trobem un problema. Quan s’ha d’anar, per exemple, com la 
setmana passada a altes hores de la nit a visitar un domicili perquè hi ha unes persones que causen 
molèsties, doncs a uns veïns. Bé, és la nostra feina, s’ha de fer, i el que es fa, li asseguro, no és 
d’imposar una sanció de tants euros; si no que la seva actitud està perjudicant, miri de corregir-la, 
aquesta és la nostra feina. Si reiteradament es continua amb aquesta actitud, és quan a llavors caldrà 
entrar en les sancions, és així! 

I torno a repetir que el règim sancionador, en aquest cas no és... ve donat, doncs per la normativa 
pròpia de la Generalitat, i s’ha mantingut en aquest cas, íntegre.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, sí que voldria fer un parell de comentaris pel que fa a aquesta ordenança. A mi em 
sembla que té moltes virtuts, s’han explicat, l’han explicat les persones que han fet ús de la paraula. 
També s’han explicat defectes a judici de la senyora Pons. En tot cas, deixeu-me assenyalar una de 
les virtuts: la primera, el món local, col�lectivament, desplegant una legislació, per tal de fer un treball 
específic en la lluita contra el soroll d’una manera col�legiada. Per tant, em sembla que aquest és un 
primer element a tenir en compte, hi ha un esforç, no només de l’Ajuntament de Granollers, si no del 
conjunt del món local, per tal d’ordenar aquest tema, perquè... és que resulta que hi ha gent que es 
baralla a les cinc de la matinada, hi ha gent que es baralla a les cinc de la matinada o hi ha gent que fa 
festes a les cinc de la matinada: passa, eh! passa!

En tot cas, aquesta és una font de soroll. Hi ha moltes altres, totes les que fan referència al tema viari, 
però en tot cas, aquí hi ha una aposta col�lectiva del món local per fer front en aquesta feina per tal de 
fer les nostres ciutats més habitables i per tant, menys sorolloses. 

La segona, és que aquest esforç col�lectiu s’ha vist reflexat en una ordenança consensuada per la 



Federació de Municipis de Catalunya i per l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya, i a més a 
més, recolzada, analitzada i treballada per la Diputació de Barcelona i avalada pel Govern de la 
Generalitat; esforç col�lectiu, vol dir que l’ordenança de Granollers no serà substantivament diferent de 
la d’un altre municipi, van en la mateixa via, van en la mateixa línia. Perquè hi ha hagut aquest esforç 
en el que l’Albert Camps com a vicepresident de la Xarxa de Municipis per la Sostenibilitat, hi ha 
intervingut decisivament, en la que hem buscat col�lectivament, insisteixo, aquests punts de referència 
que ens permetin avançar per tal de fer front a aquelles qüestions que generen problemes, i des 
d’aquest punt de vista voldria especificar aquesta doble línia , eh! l’esforç del món local i el consens del 
conjunt de municipalisme catalana, per tal de desplegar una normativa, que, insisteixo serà molt 
semblant d’un ajuntament a l’altra, s’adequarà en algunes qüestions, però serà molt semblant. També, 
pel que fa al règim sancionador, hi ha un conjunt d’acords que el municipalisme en aquesta lluita per 
millorar la qualitat de vida de les seves ciutats, ha posat en relleu, i ha posat també en aquest sac 
comú d’accions molt especifiques. Des d’aquest punt de vista, òbviament l’ordenança, doncs s’ha de 
sotmetre a informació pública, s’ha d’escoltar a tothom, ho deia molt bé la senyora Alcalde. Per això, 
hi ha els períodes d’informació pública i a partir d’aquí, tot allò que no estigui prou ajustat, tindrem 
capacitat i intel�ligència política per a millorar-ho, sense cap mena de dubte. Però en tot cas, reitero 
l’esforç unitari del món local per ordenar, per organitzar, per fer una ordenança: tipus que, faci sentir 
còmode a la majoria del municipalisme català.

S’ha demanat votació. Vots favorables a la proposta? Disset. Vots contraris? Cap. Abstencions? Sis. 
Per tant, queda aprovada la proposta.

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

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura i Educació. Punt número nou, en el que es 
proposa l’aprovació, la ratificació d’una resolució d’alcaldia per aprovar un conveni entre la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers per desplegar una acció educativa, la construcció d’un 
edifici educatiu, una escola bressol i una ampliació de l’Escola Ponent a Granollers . Endavant.

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMEROALCALDIA NÚMEROALCALDIA NÚMEROALCALDIA NÚMERO    899899899899////2010201020102010,,,,    
REFERENT A APROVAR LREFERENT A APROVAR LREFERENT A APROVAR LREFERENT A APROVAR L''''ESBORRANY DEL CONVENI SUBVENCIONAL ENTREESBORRANY DEL CONVENI SUBVENCIONAL ENTREESBORRANY DEL CONVENI SUBVENCIONAL ENTREESBORRANY DEL CONVENI SUBVENCIONAL ENTRE    
LLLL''''ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    MITJANÇANT EL DEPARTAMENTMITJANÇANT EL DEPARTAMENTMITJANÇANT EL DEPARTAMENTMITJANÇANT EL DEPARTAMENT    
DDDD''''EDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓEDUCACIÓ,,,,    I LI LI LI L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    ((((VALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTALVALLÈS ORIENTAL))))    PER A LES OBRESPER A LES OBRESPER A LES OBRESPER A LES OBRES    
DDDD''''AMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE LAMPLIACIÓ DE L''''ESCOLA PONENT AESCOLA PONENT AESCOLA PONENT AESCOLA PONENT A    2222    LÍNIES FASELÍNIES FASELÍNIES FASELÍNIES FASE    1111    ((((ESCOLA BRESSOL I INFANTILESCOLA BRESSOL I INFANTILESCOLA BRESSOL I INFANTILESCOLA BRESSOL I INFANTIL))))    AAAA    
AQUESTA LOCALITATAQUESTA LOCALITATAQUESTA LOCALITATAQUESTA LOCALITAT

En data 30 de juny de 2010, s'ha aprovat la resolució d'Alcaldia número 899/2010, referent a aprovar 
l'esborrany del Conveni Subvencional entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d'Educació, i l'Ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) per a les obres d'ampliació 
de l'Escola Ponent a 2 línies fase 1 (escola bressol i infantil ) a aquesta localitat.

D'acord amb l'informa favorable.

Legislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicableLegislació aplicable ::::

- DL 2/2003, de 23 d'abril, que s'aprova la llei municipal i de règim local de  Catalunya .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Ratificar la resolució d'Alcaldia número 899/2010 referent a aprovar l'esborrany del Conveni 
Subvencional entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 



d'Educació, i l'Ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) per a les obres d'ampliació de l'Escola 
Ponent a 2 línies fase 1 (escola bressol i infantil ) a aquesta localitat.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Transcriure literalment la resolució  899/2010:

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

Relatiu a aprovar l'esborrany del Conveni Subvencional entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament de Granollers (Vallès Oriental) per a 
les obres d'ampliació de l'Escola Ponent a 2 línies fase 1 (escola bressol i infantil ) a aquesta localitat,

FetsFetsFetsFets    ::::

El dia 11 de juny de 2010 el Departament d'Educació tramet esborrany del conveni subvencional per a 
les obres d'ampliació de l'Escola Ponent corresponent a la fase 1 escola bressol i infantil, amb el prec 
fer-lo aprovar i trametre'l. 

L'esborrany es va trametre al Departament d'obres i projectes per tal que manifestessin, si pel que fa 
als imports i al contingut, en  general, era correcte. El Servei d'Obres va mostrar la seva conformitat.

En data 29 de juny el Departament d'Educació, ha comunicat que les anualitats ja han estat aprovades 
i el serveis jurídics del Departament han donat el seu vist i plau .

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

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PRIMER. Aprovar l'esborrany del conveni subvencional per a l'ampliació entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Educació, i l'Ajuntament de Granollers (Vallès 
Oriental) per a les obres d'ampliació de l'Escola Ponent a 2 línies fase 1 (escola bressol i infantil) a 
aquesta localitat, d'acord amb les condicions següents:

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.-.-.-.-    OBJECTE DEL CONVENI SUBVENCIONALOBJECTE DEL CONVENI SUBVENCIONALOBJECTE DEL CONVENI SUBVENCIONALOBJECTE DEL CONVENI SUBVENCIONAL
Aquest conveni té per objecte la subvenció de les obres d'ampliació de l'Escola Ponent a 2 línies Fase 1 
(escola bressol i infantil) a Granollers amb les especificacions que resulten d'aquestes clàusules i dels 
annexos que en formen part.

SEGONASEGONASEGONASEGONA.-.-.-.-    FINANÇAMENTFINANÇAMENTFINANÇAMENTFINANÇAMENT
L'import màxim previst de les obres a executar és de 3.434.202,37 € dels quals la Generalitat de Catalunya, 
a través del Departament d'Educació, aportarà la quantitat màxima de 1.629.508,73 € (IVA Inclòs) distribuït 
en les següents anualitats:

Anualitat 2010 50.000,00 €
a càrrec de la posició pressupostària 
D/760000100/4210/0000 del centre gestor 
EN0301 

Anualitat 2011 600.000,00 €

Anualitat 2012 979.508,73 €

a càrrec de la posició pressupostària 
D/760000100/4210/0000 o equivalent del 
centre gestor EN0301, condicionat a 
l'existència de crèdit adequat i suficient per a 
cada exercici. 

Aprovades en Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de data  (pendent d'aprovació).  
L'Ajuntament de Granollers es farà càrrec de les despeses de projecte i direcció i assumirà les que 
corresponguin per impostos i taxes municipals, consignant en la partida pressupostària adequada les 
quantitats necessàries per atendre les despeses que pugin originar-se amb motiu d'aquest conveni 
subvencional, havent-hi conformitat expressa en l’Acord de la Junta de govern local que consta com annex 
número 1. L'ajuntament haurà de realitzar i finançar les obres d'urbanització garantint la disponibilitat a peu 
de parcel�la dels serveis necessaris .
Així mateix, l'Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències de projecte o 
circumstàncies imprevistes, amb excepció d'aquelles modificacions que siguin instades explícitament pel 
Departament d'Educació.



L'aportació del Departament d'Educació es tramitarà fraccionadament d'acord amb les certificacions d'obra 
presentades per l'Ajuntament de Granollers. El termini màxim de justificació per a cadascuna de les 
anualitats serà el 31 de desembre del corresponent any. El tècnic del Departament d'Educació verificarà que 
l'obra sigui completa, capaç de prestar serveis amb correcte funcionament de les seves instal�lacions, amb 
els permisos d'utilització necessaris i ajustada al projecte supervisat pel Departament d 'Educació.
No es considera necessari l 'aportació de garanties ateses les característiques de l 'entitat beneficiaria.
Les ordres de pagament hauran d'anar acompanyades d'un certificat emès per aquest tècnic, segons model 
que s'acompanya com annex número 2.
La corporació local haurà d'aportar la declaració relativa a la remuneració que percep el seu personal 
directiu d'acord amb el que preveu l’article  92.2 i) del Text refós de la Llei de finances públiques de 
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. Es podrà substituir la concreció 
expressa de les remuneracions del personal directiu per una referència expressa al lloc on aquestes 
retribucions s'han fet públiques.
Aquest conveni subvencional està sotmès als requisits establerts al capítol IX del Text refós de la Llei de 
Finances Públiques de Catalunya, i allò establert a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, així com el seu reglament.
Per a la tramitació del darrer pagament cal haver realitzat la totalitat de l'objecte d'aquest conveni 
subvencional, d'acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

TERCERATERCERATERCERATERCERA.-.-.-.-    REDACCIÓREDACCIÓREDACCIÓREDACCIÓ,,,,    APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTESAPROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTESAPROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTESAPROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES
a) Correspon a l'Ajuntament revisar i aprovar el projecte objecte d 'aquest conveni subvencional redactat pels 
serveis tècnics municipals.
b) Correspon al Departament d'Educació emetre l'informe tècnic, de l'avantprojecte i projecte per la Secció 
de Supervisió de Projectes, d'acord amb les condicions exigides a la legislació vigent, de caràcter general i 
específic, per les construccions escolars, així com els criteris per a la construcció de nous edificis per a 
Centres Educatius públics del Departament d'Educació i les que al projecte correspongui amb caràcter 
particular, especialment pel que fa al programa de necessitats .

Així mateix, la Generalitat es reserva la facultat de determinar el programa de treball .

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA.-.-.-.-    CARTELL DE LES OBRESCARTELL DE LES OBRESCARTELL DE LES OBRESCARTELL DE LES OBRES
Prèviament a l'inici de les obres es col�locarà un cartell anunciador d'aquestes on hi consti la participació 
d'ambdós organismes.
Les dimensions del cartell hauran de ser de  300cm x 315cm.

CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA.-.-.-.-    CONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓCONTRACTACIÓ ,,,,    RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRESRECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRESRECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRESRECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l'Ajuntament de Granollers, 
ajustant-se en tot moment a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic .
L'Ajuntament comunicarà al Departament d'Educació l'adjudicació de les obres i les dates del seu inici i 
acabament.
Així mateix, l'Ajuntament de Granollers haurà de comunicar les incidències en l'execució de les obres que 
comportin un endarreriment en els terminis previstos en aquest conveni subvencional, i en tot cas serà 
d'aplicació el penúltim paràgraf de la clàusula segona .
Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l'Ajuntament sol�licitarà l'assistència d'un 
representant del Departament d'Educació, fent arribar a la Direcció General de Recursos del Sistema 
Educatiu un exemplar original de l 'Acta corresponent.

SISENASISENASISENASISENA.-.-.-.-    DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRESDIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRESDIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRESDIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
L'arquitecte i l'aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran els que hagi designat 
l'Ajuntament i la seva actuació s'ajustarà en tot moment a la normativa vigent, particularment en tot el que es 
relaciona amb la seguretat.

SETENASETENASETENASETENA.-.-.-.-    DESPESES DE CONTROL DE QUALITATDESPESES DE CONTROL DE QUALITATDESPESES DE CONTROL DE QUALITATDESPESES DE CONTROL DE QUALITAT
Es destinarà fins a un 1% del pressupost de contracte de les obres a despeses de control de qualitat . Aquest 
percentatge anirà a càrrec de l'adjudicatari de l'obra d'acord amb el que disposa la clàusula 38 del Plec de 
Clàusules Administratives Generals per a la contractació d 'obres de l'Estat, aprovat per al Decret 3854/1970, 
de 31 de desembre i l'apartat 1.b) de l'article 4 del Decret 77/1984, de 4 de març, sobre control de qualitat 
dels materials i unitat d'obra.
Els tècnics del Departament d'Educació vetllaran pel compliment d'aquesta clàusula i podran exigir el 
justificant de les proves realitzades, d'acord amb l’annex número 3.

VUITENAVUITENAVUITENAVUITENA.-.-.-.-    VIGILÀNCIAVIGILÀNCIAVIGILÀNCIAVIGILÀNCIA ,,,,    INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRESINSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRESINSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRESINSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES
Correspon al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar el compliment de les 
clàusules d'aquest conveni subvencional, i la verificació que les obres corresponguin al projecte que hagi 
informat tècnicament, sense que això suposi l'assumpció de  cap tipus de responsabilitat derivada de 
l'execució de les obres. Aquestes funcions s'exerciran mitjançant el tècnic que designi el Departament a tal 
efecte, i l'Ajuntament es compromet a facilitar-li la seva funció, i a facilitar tota la informació que li sigui 



requerida a efectes de control .
L'Ajuntament de Granollers facilitarà tota la informació que li sigui requerida per la Intervenció General de la 
Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents d'acord amb el que disposa l'article 
92.2.h del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya .
L'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, en els termes establerts per la 
Llei de Finances Públiques podran portar a terme actuacions de control i requerir informació al destinatari o 
destinatària final del fons, fins i tot en els supòsits en què aquest no sigui el beneficiari o beneficiària inicial 
de la subvenció d’acord amb el que preveu l’article  90 bis de la Llei de Finances Públiques

NOVENANOVENANOVENANOVENA.-.-.-.-    PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL�LACIONSPROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL�LACIONSPROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL�LACIONSPROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL�LACIONS
La propietat de les obres realitzades serà de l 'Ajuntament de Granollers, i se cedirà el seu ús a la Generalitat 
de Catalunya per a l'activitat escolar que li és inherent , segons queda reflectit en el corresponent acord de la 
Junta de govern local de l 'Ajuntament.

DESENADESENADESENADESENA.-.-.-.-    INAUGURACIÓINAUGURACIÓINAUGURACIÓINAUGURACIÓ ....
La inauguració la promouran conjuntament ambdues administracions i serà presidida pels seus 
representats.

ONZENAONZENAONZENAONZENA.-.-.-.-    CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LCONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LCONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LCONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L ''''EDIFICIEDIFICIEDIFICIEDIFICI ....
La conservació, el manteniment i la vigilància de l'equipament educatiu un cop finalitzades les obres 
correspondrà a l'Ajuntament de Granollers.

DOTZENADOTZENADOTZENADOTZENA.-.-.-.-    VIGÈNCIA DEL CONVENI SUBVENCIONALVIGÈNCIA DEL CONVENI SUBVENCIONALVIGÈNCIA DEL CONVENI SUBVENCIONALVIGÈNCIA DEL CONVENI SUBVENCIONAL
La vigència d'aquest conveni serà des de la data de la seva signatura fins el  31 de desembre de 2012.
En aquest termini l'execució de l'obra haurà de ser justificada en la seva totalitat .

SEGON.    Donar compte d'aquesta resolució a la propera Junta de Govern.

TERCER. Facultar a l'Alcalde President per a la signatura del conveni definitiu un cop aprovat pel 
corresponent acord de Govern de la Generalitat de Catalunya.

QUART. Notificar aquesta resolució al Departament d'Educació.  

TERCERTERCERTERCERTERCER.  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:
Bé, per fer-ne la presentació, té la paraula la regidora d’educació, la senyora Pietat Sanjuán, 
endavant.

Sra. Sanjuán:
Gràcies, alcalde. Bé, avui portem a l’aprovació d’aquest Ple el conveni de col�laboració entre el 
Departament d’Educació i l’Ajuntament per tal de començar la primera fase d’ampliació de l’escola 
Ponent, així com la construcció d’una nova escola bressol a la ciutat. Un conveni que s’emmarca en 



l’àmbit de la corresponsabilització d’ambdues administracions, la Generalitat i l’Ajuntament, en 
matèria d’educació a la ciutat. Voldria aprofitar aquest moment per remarcar la importància d’aquest 
projecte. Una importància que no ve donada només per donar resposta a les necessitats d’increment 
d’una altra línia d’educació infantil i primària , produïda per l’augment de població, i que ja vam engegar 
fa tres anys, sinó per la oportunitat que significa per a la ciutat poder ampliar l’escola i poder construir 
en el mateix espai una nova escola bressol.

Aquest és un projecte novedòs que integrarà tota l’educació Infantil, el primer cicle de zero a tres 
anys, i el segon de tres a sis; en un mateix edifici, compartint espais i projectes, el que de ben segur 
permetrà crear sinèrgies que enriquiran els projectes educatius dels dos centres: l’escola Ponent i el 
de la nova escola bressol. Un primer pas cap a una escola integrada, tot salvaguardant l‘estructura 
educativa de cada etapa, desenvolupant espais de trobada, espais per al treball compartit. Compartir 
edifici permetrà, com he dit, establir elements de coordinació i col�laboració permanents dins de 
l’autonomia de cada centre.

Compartir, col�laborar, aprendre i créixer, aquestes són les paraules que podrien englobar els 
objectius d’aquest nou projecte. Un projecte d’ampliació i creixement de l’escola Ponent en un espai 
que donarà resposta a una nova concepció integral de l’educació infantil: zero - sis anys. Una 
experiència que hauria de servir de referent per a futurs projectes.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha demanades intervencions. Per part de Convergència i Unió, 
endavant, senyor Germán.

Sr. Cequier:
Gràcies, alcalde, bon vespre. Els temes d’educació i de sanitat són d’una especial sensibilitat, no? per 
tots nosaltres aquí presents, per la societat. I el dictamen que avui portem al Ple, en una primera visió, 
podria ser susceptible de dir, doncs l’aprovem perquè és un pas evidentment positiu de cara a la 
millora de l’educació que a tots ens preocupa i que és necessària. Però, voldria aprofitar l’ocasió per 
remarcar alguns aspectes, algunes reflexions sobre el tema. No seran reflexions totalment noves, 
perquè en altres ocasions ja les he fetes, però podríem afegir alguna qüestió. Un primer punt 
d’observació seria, com s’ha explicat i que els mitjans de comunicació, suposo que recullen 
atentament, és que hi ha dues obres aquí, no és una, no és un sòl objectiu, sinó dos! Un: és 
l’ampliació de l’escola Ponent, per un import d’un milió sis-cents mil euros aproximadament i dos: 
construcció d’una nova escola bressol municipal de quasi dos milions d’euros. El primer punt: cap 
objecció, al contrari, felicitem-nos, la societat. I el punt potser, també felicitem-nos, però repeteixo el 
que he dit abans, algunes reflexions sobre la qüestió de la política d’educació municipal o la despesa 
municipal en educació, com altres vegades ja hem fet.

Fa uns mesos ja, recordo haver llegit en unes de les entrevistes, de les moltes entrevistes que li fan al 
senyor alcalde, al senyor Mayoral. Que manifestava referent a alguns ajuntaments que tenen 
problemes econòmics que podríem estar produïts per la assumpció d’unes obligacions que potser no 
tenien, valgui la redundància, l’obligació d’atendre. L’Ajuntament de Granollers és un Ajuntament que 
ha pres opcions importants en aquest camí, d’assumir serveis que ofereix als ciutadans, els ciutadans 
estan satisfets. Bé a tot arreu, on es produeixi una situació així, la ciutadania està contenta de rebre 
uns serveis municipals que satisfan unes necessitats. Ben bé que la majoria d’aquestes... d’aquests 
nous serveis i prestacions que fa l’Ajuntament, doncs són acceptades, favorables i sentides per a 
tothom. Hi ha una que és a la que em vull referir, que és aquesta atenció a l’educació infantil: zero – 
tres anys. Aquesta educació infantil, zero – tres anys, Granollers actualment té cent quaranta-dues 
places aproximadament...

Alcalde president:
En tot cas, perdó, a la senyora Pietat se li han anat les ganes de complementar i l’ha tallat, en tot cas, 
segueixi el discurs. La senyora Sanjuán intervindrà quan li pertoqui. 

Sr. Cequier:
... unes xifres, que atent les escoles municipals, el que en comparació amb les necessitats de la ciutat 



que s’han d’atendre a través de les escoles bressol privades, doncs és un desnivell notabilíssim. Això 
que produeix? Doncs, produeix que amb diner públic aquestes famílies que tenen la sort d’accedir a 
una plaça d’escola bressol municipal suposa un estalvi que podem xifrar en més o menys tres mil 
euros anuals, és una ajuda fantàstica, positiva, meravellosa, a qui li toca. Però els varis centenars de 
famílies que tenen necessitats si més no, semblants, no reben cap ajut; i aquí és quan cada vegada 
que toquem algun tema relacionat amb aquest punt, sempre surto en defensa d’aquestes famílies i 
també sent coherents a la nostra línea de política educativa o al nostre programa com a grup 
municipal de Convergència i Unió, que hem defensat sempre. Com passa en d’altres municipis, que 
l’atenció en aquesta franja d’edat educativa doncs està distribuïda d’una forma més equànime, més 
justa, més equitativa, més distribuïda, més universal. Perquè un dels principis elementals que diu que 
un municipi quan assoleix un servei a oferir als ciutadans, ha de ser un servei universal, universal vol 
dir a tota la ciutadania, i efectivament aquí a Granollers així es fa a la majoria d’aquests serveis que 
oferim, no? sigui colònies, sigui casals d’estiu, sigui accions educatives durant el curs, de l’Associació 
Cultural, en fi, múltiples, en són molts: positives. Obertes a tota la ciutadania, però en aquest punt en 
concret d’educació infantil, no es dóna aquesta circumstància.

És per això, que volem justificar que el nostre vot serà el d’abstenció, però no tant per impedir aquest 
avançament i aquest progrés en millorar l’educació i en avançar en aquesta atenció a totes les famílies  
en educació infantil, però que malgrat que el ritme que es va fent cada any, cada dos anys, amb 
aquest ritme crec que estarem encara, quinze o vint anys en poder assumir a tothom. Mentrestant, 
poder seria oportú, com he dit altres vegades, aplicar alguna fórmula, com fan altres municipis, que 
redistribuís més universalment i més, a d’altres famílies, un ajut per poder fer front a les despeses en 
aquesta etapa educativa, que és molt important. Gràcies

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Germán. Ara sí, la senyora Sanjuán li podrà contestar.

Sra. Sanjuán:
Sí, en tot cas, fer algunes reflexions greus, sobre les reflexions que ha fet el senyor Cequier. Parlava 
de dues obres, de fet és una obra, són dos projectes que compartiran espai i l’obra serà una. També 
ha fet una reflexió a l’entorn de l’assumpció d’obligacions dels ajuntaments més enllà de les pròpies 
competències. I vostès saben bé, sobretot pel que fa a educació, aquest Ajuntament ha estat sempre 
proactiu, a més de les competències atorgades, que es referirien... pel que fa a educació bàsicament, 
encarregar-nos del manteniment de les escoles i dels conserges, i poca cosa més. Hem assumit 
moltíssimes competències per donar una resposta a les necessitats de la ciutadania, però és que a 
més a més, ara, hem pogut fer un pas endavant i aquestes competències, a més d’assumides, són 
competències compartides. Nosaltres treballem corresponsablement amb el departament per avançar 
en tots els temes d’educació. 

Pel que fa a les places que quan vostè ha fet la intervenció parlant de què teníem, disposàvem de cent 
quaranta-dues places a la ciutat, i jo, de seguida he volgut corregir, aquesta és l’oferta d’aquest any de 
places lliures, perquè aquí hem de sumar la dels nens que continuen d’un any per un altre. Ara mateix 
estem en dues-centes vint-i-cinc places d’escola bressol; quan acabem les obres de Ponent i 
l’ampliació de Cangur, que properament també esperem engegar, estarem al voltat de les 
quatre-centes. És veritat de què aquesta oferta no cobriria tota la demanada o la possible demanda, 
que per això haurem de comptar amb les llars privades, i per això nosaltres, des de la Federació de 
Municipis estem defensant i treballant per a poder concertar places d’educació infantil privada. Una 
part es fa, perquè fins ara, hi ha una subvenció per a les llars privades de vuit-cents euros per alumne 
i per curs, que fins ara a Granollers només s’han acollit dues escoles. Estem acompanyant, també als 
centres que ens ho han demanat, a les llars privades perquè qui vulgui també s’hi pugui acollir a 
aquest ajut i a questa subvenció que de ben segur revertiria... els diners, la quantitat de diners que 
han de pagar les famílies.
 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Cequier... endavant.

Sr. Cequier:



Sí, tens raó, Pietat. En la xifra aquesta, sí! Però hem de veure que sí, aquestes dues-centes i escaig 
places, hi ha cinc-centes més que van a les escoles bressol privades, que estan en aquesta situació 
que he dit. I dius: quan acabem aquesta escola Ponent, que serà si les obres van bé, al 2012, i per 
tant falten dos anys. I mentrestant, doncs fins que en projectem una altra, doncs aquest centenar de 
famílies seguiran en la mateixa situació, i algunes... algun col�lectiu d’escoles bressol de vegades 
parlen en aquesta línia de treball que seguim aquí, aquí, a Granollers de què l’Ajuntament practica 
d’intrusisme i la competència deslleial... paraules així tècnicament expressades, perquè, clar, la 
família que va a l’escola municipal i que hi ha una enorme demanda, ho sabem, no? i que finalment, 
doncs s’ha de procedir a sorteig que és com si fos una loteria, a veure sí toca, doncs, és una realitat.

De manera, que sí, que Granollers és una ciutat educadora, però hauríem de ser educadora per a tota 
la ciutadania, perquè en aquest camp, especialment, no? en altres camps crec que s’estan fent les 
coses molt favorablement, però en aquest camp en concret hi ha una part de la societat de Granollers, 
que la ciutat no es comporta de forma correcta, com a ciutat educadora. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Sanjuán, per cloure el debat.

Sra. Sanjuán:
Bé, només fer una reflexió al voltant d’aquestes paraules que acaba de pronunciar. Intrusisme i 
competència deslleial, que jo trobo en cert punt contradictòries amb el discurs que ha fet servir abans, 
justament de què mancaven places i de què el que cal és crear més places d’escoles bressol pública , i 
treballar conjuntament amb els centres privats, perquè puguin accedir a un concert educatiu. Dir que 
nosaltres, ja fa anys que treballem en aquesta línia i que en els últims set anys, gairebé hem duplicat 
les places... l’oferta de places d’escola bressol. Amb aquesta obra que farem en tindrem més del cent 
per cent de a més a més, d’increment de places d’escola bressol i continuarem treballant per 
augmentar les places i augmentar l’oferta per a la ciutadania.

Alcalde president:
En tot cas, si em permeteu un comentari. El senyor Cequier que assisteix habitualment als actes 
d’educació, probablement va sentir el meu discurs a l’escola bressol a Lledoner, en el que defensava, 
ara El Teler, en el que defensava dos criteris, que són suma del mateix, la suma és la visió, el 
compromís de tota aquella gent que estem en l’educació en què l’educació infantil de zero a tres anys, 
també, és essencial per al creixement dels nens i les nenes. I a partir d’aquesta concepció, d’aquest 
compromís que compartim molta gent. Jo feia dos comentaris en el meu discurs, el primer, cal tendir a 
una oferta universal, és a dir, la situació ideal és de què hi hagin places educatives, de zero a tres 
anys per a tothom. La segona, cal fer-ho des de l’exercici de la suma, i per tant, és imprescindible i 
adreçava aquestes paraules en el conseller Maragall en públic, és imprescindible de què el Govern de 
la Generalitat obri vies especifiques de concertació per educació: zero - tres anys, amb escoles que 
vulguin ser concertades, vol dir que compleixen unes condicions, també! Vol dir que compleixen unes 
condicions.

Aquesta és la visió que té aquest govern i aquesta és la visió amb la qual treballem. Fem la nostra 
feina en els dos sentits, generem més places públiques, perquè no oblidem que des de fa quatre anys, 
des del conveni que la consellera Cid va signar amb la Federació de Municipis i amb l’Associació 
Catalana de Municipis, la Generalitat de Catalunya aporta recursos a la creació de places públiques, 
aporta recursos a la inversió i aporta, també, recursos al manteniment de les places, cosa que abans 
no passava, recordeu-m’ho! I la segona via amb la que treballem és amb la persistència des de la 
Federació de Municipis i des d’aquells mecanismes del diàleg amb el departament, per tal de què 
sorgeixen compromisos clars i específics per concertar també places de zero a tres, que ens hi 
sembla imprescindible. L’única possibilitat d’avançar cap a una oferta universal és exercí bé aquesta 
potencialitat de la suma, no hi cap altra, no sobra ningú, es tracta de sumar i es tracta d’aconseguir 
recursos que fan falta per a tothom.

En tot cas, és el moment de la votació. Vots favorables a la proposta? Serien disset. Vots contraris? 
Cap. Abstencions? Sis. Per tant, quedaria aprovada la proposta, i per tant ratificat el decret d’alcaldia.



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

Alcalde president:
Passem a la Junta de Portaveus. En la qual hi ha una moció, que llegirà la senyora secretària, i que 
està aprovada per unanimitat en la Junta de Portaveus. Endavant.

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PROPOSAR LA MODIFICACIÓ DEL RMOCIÓ RELATIVA A PROPOSAR LA MODIFICACIÓ DEL RMOCIÓ RELATIVA A PROPOSAR LA MODIFICACIÓ DEL RMOCIÓ RELATIVA A PROPOSAR LA MODIFICACIÓ DEL R....DDDD....    LLEILLEILLEILLEI    8888////2010201020102010,,,,    PEL QUALPEL QUALPEL QUALPEL QUAL    
SSSS''''ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLICADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLICADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLICADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER REDUIR EL DÈFICIT PÚBLIC,,,,    PRESENTADAPRESENTADAPRESENTADAPRESENTADA    
PEL GRUP MPALPEL GRUP MPALPEL GRUP MPALPEL GRUP MPAL ....    SOCIALISTASOCIALISTASOCIALISTASOCIALISTA ....

En el marc dels compromisos assumits pel nostre país davant la Unió Europea, el passat 20 de maig, 
es va aprovar el Reial Decret-llei 8/2010, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per reduir el 
dèficit públic. 

Més enllà de les mesures concretes recollides en l’esmentat Reial Decret-Llei, aquest suposa una 
crida al compromís dels diferents nivells territorials de l’Administració a la consecució  d’un objectiu 
que ha de ser compartit per totes elles. Aquesta crida ha estat plenament assumida pels Ajuntament, 
Diputacions, Consells i Cabildos Insulars, que a través de la seva participació en la Comissió Nacional 
de l’Administració Local han fet seu l’objectiu d’estabilitat per a  2010, així com l’estimació de dèficit per 
al conjunt de les corporacions locals als pròxim exercicis . 

Tanmateix, la responsabilitat que s’exigeix a les Entitats Locals i que lleialment aquestes assumeixen, 
no pot suposar, en cap cas la vulneració de l’autonomia local, garantida per la nostra Carta Magna, ni 
pot suposar una restricció a l’actuació d’aquestes proporcionalment gaire superior a l’assumida per 
l’Estat i per les Comunitats Autònomes.

Les Administracions Locals hauran d’afrontar l’exercici 2011 en circumstàncies molt desfavorables 
des del punt de vista econòmic, com són:

� Una congelació dels ingressos propis.
� Una previsible congelació de les aportacions de l’Estat via lliuraments a compte .
� La devolució de liquidacions d’exercicis anteriors de la liquidació de les aportacions de l’Estat .
� La impossibilitat d’acudir a l’endeutament a llarg termini a l’exercici  2011 (art. 14.2 RDL 8/2010).
� L’obligatorietat de cancel.lar les operacions de tresoreria a 31 de desembre de cada any (art.14.3 
RDL 8/2010). 
� L’obligatorietat d’amortitzar anticipadament l’endeutament amb l’import de l’estalvi produït en les 
despeses de personal conseqüència de l’aplicació del RDL 8/2010 (en cas de disposar de Romanent 
Líquid de Tresoreria positiu) en els anys 2010 i 2011. 

Tot això configura una situació molt complicada per a les Hisendes Locals, sense que se’ls ofereixi 
una alternativa que, ajustant en tot cas la seva actuació als principis fixats pel Govern de l’Estat, 
impedeixi la greu la greu alteració de funcionament de les entitats locals, la paralització de gran part 
de les obres públiques locals, l’increment dels termini de pagament a proveïdors i, el que serà pitjor, 
una reducció significativa  de la qualitat i quantitat dels serveis públics locals que reben els ciutadans . 

Així mateix, s’ha de tenir en compte que, donat l’escàs pes del deute municipal en el conjunt del deute 
de l’Administració pública espanyola, el 6’1 % al final de 2009, la variació d’aquest (tant si 
s’incrementa com si es redueix) resulta molt poc rellevant, sobretot si tenim en compte els increments 
de deute previstos per l’Administració General de l’Estat per a 2011. En síntesi, des d’un punt de vista 
pràctic la reducció de l’estoc de deute que es derivaria de l’esmentada prohibició, seria pràcticament 
irrellevant. 



Al contrari, l’aplicació de la prohibició en els seus termes actuals afectaria no només a les noves 
inversions projectades per al futur, sinó també a totes aquelles que actualment es troben en execució, 
de manera que es generarien importantíssims costos addicionals derivats tant de l’obligació 
d’indemnitzar els contractistes com del deteriorament físic que sofririen les obres en curs durant el 
temps de la seva interrupció. 

Així mateix l’obligació de la cancel.lació de les operacions de tresoreria a 31 de desembre de cada 
any, sense que s’abordi les causes reals d’aquestes, provocarà que els terminis de pagament als 
proveïdors de les entitats locals s’incrementin, al contrari de les previsions de la Llei de Morositat 
recentment aprovada. 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Instar el Govern d’Espanya a què modifiqui la redacció de l’article 14 del Reial Decret Llei 
8/2010 , suprimint la prohibició genèrica d’endeutament de les Entitats Locals per a l’exercici 2011, 
l’obligatorietat de les cancel.lacions de les operacions de tresoreria a 31 de desembre de cada any i 
l’obligatorietat de destinar els recursos derivats de l’aplicació del RDL 8/2010 a disminuir el nivell 
d’endeutament a llarg termini sempre que es disposi de Romanent Líquid de Tresoreria positiu, al 
mateix temps que ees fixen els aspectes següents:

a) Les Entitats Locals es comprometen a coadjuvar a la reducció dels dèficit públic i al control del 
creixement del deute públic, i per això assumeixen la necessitat de reduir el deute local, segons el 
volum de deute de cada un d’elles en el moment actual. Per això es proposa que el nou redactat, de 
l’article 14.2, tingui en compte l’estoc de deute de cada entitat a 31 de desembre de 2010, limitant el 
nivell de deute a concertar per cada entitat local a un 90 % de les amortitzacions previstes en el 2011.

b) Es proposa deixar sense efectes l’article 14.3 del RDL 8/2010 fins a l’exercici 2012, a la vegada 
que es proposa establir les mesures que permetin convertir el romanents líquids de tresoreria negatius 
de les entitats locals en operacions a llarg termini , tal com preveia el RDL 5/2009.

c) Es proposa suprimir apartat b) de l’article 14.1 del RDL  8/2010.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Instar el Govern d’Espanya a establir en 120 mensualitats el període per reemborsar els 
saldos deutors de la participació en els Tributs de l’Estat de les Administracions locals corresponents 
els anys 2008 i 2009 i en el cas que es produeixin els de 2010; i a destinar les futures liquidacions 
positives a compensar directament els deutes de 2008 i 2009.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-        Reivindicar un finançament just i suficient per a les hisendes locals que permeti mantenir 
el nivell i la qualitat dels serveis que presten els ajuntaments en benefici dels ciutadans. Sol.licitar la 
continuïtat de mesures extraordinàries de suport a les hisendes locals incloent als Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2011, dotacions econòmiques per finançar la prestació d’actuacions 
d’interès social, en la línia ja establerta del Fons Estatal de Sostenibilitat Local en matèria de serveis 
socials, de promoció de l’ocupació i d’educació. 

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.-    Constatar la urgència de posar en marxa la línia de Crèdit ICO directa, en condicions 
preferents, dirigida a les Entitats Locals per facilitar el pagament de deutes impagats a empreses i 
autònoms amb anterioritats a 30 d’abril de 2010, tal com van aprovar les Corts Generals. 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Comunicar aquest acord per tal que en tinguin coneixement el Govern de l’Estat, la 
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
i la Federació de Municipis de Catalunya i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies .  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies. Queda per tant, aprovat per unanimitat aquesta moció.



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

Alcalde president:
Passem al torn de precs, preguntes i interpel�lacions, avui comencem d’una manera atípica. Recordem 
que hi havia preguntes fetes i no contestades en el darrer Ple, amb el compromís de què es 
contestarien avui. En tot cas, el que es tracta, en primer lloc és donar la paraula a les persones que 
han de fer resposta de les preguntes pendents. En primer lloc el senyor Camps que tenia una 
pregunta pendent del senyor Enrique Hernández. Senyor Camps, té la paraula.

Sr. Camps:
Sí, tal i com em vaig comprometre en el darrer Ple celebrat el dia 29 de juny, passo a donar-li resposta 
a la seva pregunta sobre l’activitat anterior i actual del local 15 del carrer de Céllecs, 1, i li ressenyo, 
tal i com li vaig comentar que encarregaria en el Cap de l’Oficina de llicències d’activitat un informe, a 
llavors li ressenyo aquest informe.

Pel que respecte a l’activitat anterior. Llegeixo: en data 27 de juliol de 2009 es detecta, via inspecció 
d’activitats, que s’ha instal�lat en el local, sense llicència, una activitat d’emmagatzematge de roba 
usada, i el 14 d’octubre del mateix any se signa una resolució requerint a la seva responsable que en 
el termini de dos mesos, que és el termini legalment establert, presenti la documentació necessària 
per obtenir el corresponent permís ambiental municipal , ja que es tracta d’una activitat de l’annex III de 
la Llei de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. Aquesta resolució es notifica a la 
interessada en data de 17 de novembre de 2009, després d’un primer intent de notificació que resulta 
infructuós. La documentació requerida no es presenta, i en data 26 de març de 2010 l’inspector 
comprova que aquesta activitat s’ha deixat d’exercir i el local s’ha desmantellat .

Sobre l’activitat actual. Actualment es troba en tràmit un expedient de llicència innòcua per l’obertura 
d’una activitat de comerç al detall de productes d’alimentació i begudes. L’expedient es troba en fase 
d’informe tècnic, un cop el tècnic ha resolt unes deficiències detectades en la documentació 
inicialment presentada. Properament, complementats tots els requisits i incorporant a la resolució la 
limitació d’horaris, s’atorgarà la llicència corresponent.

Alcalde president:
Bé, moltes gràcies. Resposta efectuada. En tot cas, ara li pertoca al senyor Juanma Segovia que 
també tenia un conjunt de preguntes per contestar, endavant.

Sr. Segovia:
Si, muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente en el pasado pleno del mes de junio, por parte del 
señor Albert Canet en nombre del grupo de Convergència i Unió, se hicieron una serie de preguntas 
relacionadas con la Policía Local siendo estás fieles al estilo que lo caracteriza. Un estilo de hacer 
oposición, perfectamente legítimo, faltaría más, buscando la erosión continua y el desprestigio de un 
equipo de gobierno y especialmente de mi persona como se ha visto durante estos años que llevamos 
de legislatura. Para ello, no dudan en utilizar el descrédito de un colectivo de personas que 
esencialmente trabajan al servicio de la ciudadanía…

Alcalde president:
En tot cas, sis plau. Hem de respectar l’ús de les paraules.

Sr. Segovia:
Y que son los encargados de hacer todo lo que esté en su mano para cumplir las leyes, y garantizar la 
seguridad pública conjuntamente con el resto de cuerpos de seguridad presentes en la ciudad. Ojalá 
que sólo una de las preguntas que hizo y las que estoy seguro que hará en lo que queda de legislatura 
hasta las próximas elecciones, sirviese para mejorar el servicio que prestamos y no para alentar el 
descrédito hacia un colectivo. Ya les digo, con sólo una me daría por satisfecho. Aunque no obstante, 



permítanme que en tanto que responsable político de la regiduría de seguridad ciudadana mire de 
hacer, con todo el respeto, en el fondo, en la forma, en las palabras y hasta en el tono, una lectura 
diferente de la que a usted le interesa hacer sobre nuestra policía. De hecho será diametralmente 
opuesta a la suya. 

Si su interés es focalizar única y exclusivamente la atención sobre aquellos aspectos que usted 
considera que pueden ser actuaciones discutibles o directamente desacertadas que hayan podido 
suceder en el tiempo, que desgraciadamente las ha habido, las hay y las habrá, dentro de un colectivo 
de casi cien personas, adelante. Si me lo permiten, es de simple lógica que alguna de las quince mil 
setecientas llamadas que generaron una actuación policial durante el último año pueda ser discutida. 
Igualmente es lógico que de la imposición de las diecisiete mil seiscientas cuarenta y cuatro 
denuncias que pusieron los agentes en el último ejercicio, usted, legítimamente como cualquier 
ciudadano piense que puede haber alguna improcedente. También de la gestión de casi los dieciséis 
mil documentos recibidos o enviados a las personas o órganos que lo hubiesen solicitado. O de los 
más de dos mil atestados instruidos por denuncia o accidente de tráfico. O de las más de siete mil 
actuaciones propias de policía asistencial, administrativa, de medio ambiente o de seguridad 
ciudadana. O de las prácticamente cuatro mil quinientas actuaciones relativas al tránsito que se 
efectuaron, aparte de las pruebas de alcoholemia y de controles de velocidad. O de las actuaciones 
educativas respecto al tráfico y demás conductas incívicas que se instruyen a los estudiantes de la 
ciudad con dedicación exclusiva por parte de agentes de la Policía Local. O de los cursos de defensa 
personal que la propia policía imparte a mujeres que han sufrido situaciones de violencia de género. 
Etcétera, etcétera, etcétera.

Quiero decir con esto, que con todo lo que hace la policía local durante todo un año, podamos cometer 
errores, y de hecho los cometemos. Y yo como responsable político, el primero. Pero entrando ya 
ahora sí, en las preguntas que hizo en el pleno anterior decirle que: Sobre la valoración sobre el caos 
circulatorio que se originó el viernes 4 de junio, concretamente durante la tarde y aproximadamente 
hasta las veintidós horas, en especial la zona de la confluencia de las calles Girona y Francesc Ribas 
y sobre las medidas que se tomaron. Comento que los días 4, 5 y 6 de junio se celebró la primera 
edición de la Fira ECOGRA, organizada por la Associació de Comerciants de Comerç de Dalt y con la 
colaboración del Ayuntamiento en el tramo de Joan Prim comprendido entre las calles Torres i Bages, 
Josep Irla y Francesc Ribas, y Ramon Llull. Este hecho provocó el corte de la circulación de vehículos 
por este tramo de calle entre las nueve treinta horas del viernes día 4, hasta las veinticuatro horas del 
domingo día 6. Los vehículos que provenían de Torras i Bages que querían girar hacia al norte por 
Joan Prim se veían obligados a seguir hasta la calle Girona, con lo cual, este vial tuvo que soportar 
más tráfico del que es habitual. La Policía Local estuvo regulando la salida de la plaza Torras i Bages, 
Josep Irla hacia la calle Girona. Pese a la sorpresa y el cambio de hábitos que siempre provoca un 
corte en el sentido de circulación habitual de las calles, podemos decir que la mañana del viernes, el 
sábado y el domingo, el estado del tráfico en toda la zona fue correcto. La problemática surge la tarde 
del viernes cuando por razones de organización de la Fira, se tuvo que cortar el tráfico en la entrada 
de la calle Minetes, concretamente en el eje Minetes con Valencia, desde la calle Girona sobre las 
cinco de la tarde que es una hora de fuerte intensidad de vehículos. A partir de aquella hora, 
efectivamente, la calle Girona se vio imposibilitada de dar salida a la demanda de tráfico de paso y se 
produjeron retenciones importantes, y también puntuales, ya que los cruces de Girona, Francesc 
Ribas y Girona, Torras i Bages no daban más de sí.

Aún así, creemos como equipo de gobierno que una Fira como esta, con la presencia de cuarenta y 
seis expositores, con talleres, conferencias y actividades abiertas a los ciudadanos. Que dinamizan la 
actividad comercial con comercios locales, merecía la pena apoyarla y más en momentos de crisis 
económica como los que estamos viviendo. Por eso, con la satisfacción de una buena fira organizada 
por Comerç de Dalt y repito, con la colaboración del Ayuntamiento, con más de sesenta expositores 
interesados en participar en futuras ediciones y con una encuesta realizada a los asistentes en el que 
el ochenta y tres por ciento de los encuestados les parece bien la iniciativa de realizar una fira de este 
tipo en la ciudad, creemos que mereció la pena el trastorno viario que involuntariamente ocasionamos 
durante unas horas. Vuelvo a repetir que es la primera edición, y vista la experiencia, haremos 
balance, hemos detectado cosas a mejorar. Por eso, de aquí en adelante nos queda trabajar 
conjuntamente con la organización para buscar fechas, horarios y tramos para que la incidencia para 
el resto de la ciudad sea la menor posible.

Sobre la pregunta de la entrega de los partes de la Policía Local. Este ya es un tema recurrente, que 
cuando se acuerdan lo sacan a relucir cuando saben perfectamente cuales son los motivos por los 



que no les son entregados. Primero porque no tengo la obligación de entregarles estos partes de 
incidencias. Y segundo, porque no tienen derecho a este tipo de información ya que les recuerdo por 
enésima vez, que la ley permite la entrega de esta información, recuerdo información de máximo nivel 
de protección según la Ley de Protección de datos de carácter personal, a quien sea la máxima 
autoridad local. O sea al alcalde, o en la persona en quien delegue la competencia de seguridad, en 
este caso mi persona. Y esta postura viene avalada por un informe del Inspector de la Policía Local y 
reforzada por el entonces secretario Josep María Amorós con un informe del 7 de febrero de 2005.

Y para que vean que no es que sea un proceder único de este Ayuntamiento y de este regidor, les 
invito a que hagan un recorrido por los diferentes ayuntamientos y pregunten. Les evitaré ya algunos 
que tampoco los entregan: Sant Cugat: Gobierno de Convergència i Unió, no los entrega. Lloret de 
Mar: Gobierno de Convergència i Unió, no los entrega. Cardedeu: Gobierno de Convergència i Unió y 
Esquerra Republicana, no los entrega. Caldes de Montbui: Gobierno de Convergència i Unió y 
Esquerra Republicana, no los entrega. Y para que vean que no me comporto de una manera sectaria: 
Mataró y Terrassa con gobiernos del PSC y así podemos seguir todos los que quieran.

Y finalmente otro detalle, recuerden que la formación a la que representan estuvo durante muchos 
años al frente del cuerpo de los Mossos d’Esquadra y pueden preguntar a los diferentes consellers de 
Interior que tuvieron la responsabilidad si entregaban las incidencias diarias a la oposición. Verán que 
ni a la oposición ni a nadie más que no fuese el Conseller o el Director General de la Policía . Lo que sí 
he hecho y lo saben, ha sido que cuando se ha producido cualquier incidencia resaltable les he 
llamado por teléfono para comunicárselo. Y es lo que seguiré haciendo.

Sobre si, ¿en alguna ocasión se ha escapado accidentalmente algún tiro dentro de las dependencias? 
Sí, hace unos meses se produjo un tiro accidentalmente en la llamada “zona fría” de la comisaría . Para 
su conocimiento, en general en las comisarías modernas, existe una zona especialmente habilitada 
para la manipulación de las armas de dotación individual con seguridad, que los agentes hacen servir 
a la hora de entrar y salir de servicio. Que es cuando se retiran o retornan las armas a su armero 
individual. Efectivamente a un agente por error involuntario, evidentemente, se le escapó un tiro de 
forma accidental y sin consecuencias. Por lo que entendimos que no era necesario abrir ningún 
expediente o ser sancionado, aunque sí apercibido.

Sobre si algún miembro de la Policía Local ha tenido algún accidente con una moto fuera del horario 
laboral y atendiendo asuntos privados. La respuesta es no. Si su intención es hacer pública la caída 
en moto que sufrió el Inspector jefe, estando de servicio, repito: estando de servicio; mientras iba a 
supervisar el dispositivo policial de la Policía Local al polígono Cal Gordi Cal Català durante el Gran 
Premio de Motociclismo del 2008 la respuesta es sí. Los daños causados a la moto fueron la rotura de 
un intermitente y de dos plásticos embellecedores. Supongo que este último detalle no les importará, 
pero ya puestos a darles información, les informo que pese a las lesiones sufridas: doble fractura de 
radio, no registró ningún día de baja laboral.

Sobre si una moto de la Policía Local fue sancionada por el radar en la C-17. Aproximadamente hace 
un par de años un agente en servicio de la Policía Local en moto volvía a la ciudad por la C-17 
procedente del depósito de vehículos en estado de abandono que la policía tiene a disposición en este 
lugar según el convenio vigente con la empresa Ferimet. Al salir de dicho depósito el agente observó 
un vehículo que realizaba una maniobra sospechosa al advertir su presencia en el lugar. El agente 
procedió como era su obligación al seguimiento por la C-17 haciendo uso de los rotativos luminosos 
para detenerlo y hacer las comprobaciones pertinentes. En el transcurso de esta persecución, se 
superó la velocidad de la vía y el radar fijo realizó la captación automática del paso de esta moto. El 
Servei Català de Trànsit al recibir el informe de alegaciones que justificaba el hecho, resolvió no 
incoar ningún expediente sancionador.

Sobre si existe alguna relación sobre complemento de productividad y el número de multas impuesto 
por los agentes. El QDA es la evaluación anual del rendimiento y la calidad del trabajo desarrollado 
por todos y cada uno de los funcionarios y trabajadores de este Ayuntamiento. Se merita atendiendo a 
la complementación de un formulario estándar que únicamente, en el caso de la policía, tiene dos 
variantes: la del personal base y la de los mandos. Aquí tengo los dos, por si es de su interés un 
ejemplar de cada uno. Si lo repasan podrán ver los factores que determinan la evaluación: 
Competència pràctica, col�laboració, responsabilitat, volum i complexitat, manteniment d’utillatge, 
eines, equips, infraestructures, iniciativa, flexibilitat i assiduïtat. Después, ya me dirán donde 
encuentran la relación que afirma: multas i productividad.



Sobre si podemos considerar que ha habido un aumento entre el quince i el dieciocho por ciento de 
las sanciones impuestas. Las cifras dicen lo que dicen: En el año 2008 la Policía Local impuso un total 
de 21.814 denuncias, datos de la memoria de la Policía Local del 2008. En el año 2009 la Policía 
Local impuso un total de 17.664 denuncias, datos de la memoria de la Policía Local del 2009. 
Haciendo una sencilla regla de tres obtenemos el resultado siguiente. En el año 2009 la Policía Local 
de Granollers impuso un diecinueve coma cero tres por ciento menos de denuncias que en el 2008. 
Por tanto su apreciación es incorrecta. Pero en caso de que se refieran al número total de denuncias 
interpuestas, incluyendo las de la zona azul, que no impone la Policía Local, entonces debemos 
concluir que en el 2009 se impusieron un siete coma ochentaicinco por ciento menos de denuncias 
que en el 2008. 

Sobre la rotonda de Can Bassa y que es el tercer punto negro de la ciudad. Hay que tener en cuenta 
que algunas rotondas, son desde hace tiempo protagonistas en el ranking, por llamarlo de alguna 
manera, de los accidentes conocidos en la ciudad. En la mayoría de los casos, la explicación viene 
dada por el importantísimo volumen de tráfico que soportan diariamente. Especialmente las tres 
rotondas de la ronda Sud y las dos de la Carretera del Masnou. Con esto no quiero decir que por este 
simple hecho no sean merecedoras de estudio y mejora si es necesario. Actualmente se está en fase 
de estudio si es necesario añadir algún elemento reductor de la velocidad en este punto para obligar a 
entrar en ella a menos velocidad que la actual, y en caso afirmativo de que tipo ha de ser. Aún así, 
tengamos presente que hasta la fecha, en las rotondas no se han registrado los accidentes de mayor 
lesividad. Lo que se ha constatado han sido daños materiales y/o heridos leves, y siempre por alguno 
de los actuantes por no haber respetado las normas de circulación. Por tanto, cumplen a nuestro 
entender muy bien su doble función. La de la gestión óptima del tráfico, y la de obligar a disminuir la 
velocidad de paso del mismo, frente a un cruce convencional. 

Por última, sobre la sanción que se impuso a una ciudadana que vive en la illa de vianants y de como 
se ha procedido a informar a los vecinos de esta zona y que tipo de distintivo tienen los coches que 
vienen a hacer la carga y descarga. Y del resultado de su consulta a los vecinos. Pues bien, estos 
distintivos se empezaron a distribuir en enero de 2004, fecha en la que yo no era el regidor de 
movilidad, y tampoco entonces la mayoría de ustedes no tenían responsabilidad como representantes 
municipales por lo que probablemente lo desconocen. Repito: estos distintivos… se empezó su 
distribución en enero de 2004, y hasta el momento se llevan entregados 538, es decir, bastantes más 
que a los siete vecinos que ustedes dicen haber consultado. Yo creo que el resultado es aún más 
contundente: 538 a 7.

Su función, es la de facilitar el trabajo de la Policía Local que así puede saber sin más trámite que el 
vehículo identificado con el adhesivo corresponde a titulares que viven y/o trabajan en el interior de la 
illa. Este adhesivo que quede claro, no da carta blanca. Permite acceder a la illa, pero no estacionar 
dentro de ella. No es lo mismo el vecino que dispone de un vado en el interior de la illa de vianants, 
que aquel que tiene la vivienda o el comercio pero no el aparcamiento del vehículo. Como tampoco es 
la misma tipología de vecino/comerciante del interior de la illa, que el de las calles de tráfico 
restringido. Esta información se ha ido comunicando a los vecinos afectados, un aviso de este tipo… se 
han enviado a las casas, que se han colgado en los portales, en la medida en que se ha ido ampliando 
la illa peatonal y las calles de tráfico restringido, y se han ido incorporando nuevos destinatarios. Se 
ha hecho mediante avisos, notas de prensa, y mucha información personalizada a través de las 
reuniones con vecinos, o mediante atención personal y telefónica tanto por la OAC, el Servei de 
Mobilitat o la Policía Local.

Y convendrán conmigo que la pregunta sobre qué tipo de distintivo tienen aquellos vehículos que 
vienen diariamente a descargar a nuestra ciudad es realmente sorprendente. ¿Acaso piensan de que 
estos vehículos descargan únicamente en nuestra ciudad y luego no realizan ninguna otra ruta? ¿Se 
imaginan como irían todos los vehículos de reparto de mercaderías si tuviesen que llevar un distintivo 
de todas las ciudades donde hacen reparto? En fin, los vehículos de carga y descarga con tarjeta de 
transporte no precisan de ningún distintivo. Pero por supuesto, han de respetar los horarios y las 
condiciones establecidas para el resto de vehículos .

Creo que no me he dejado por responder ninguna de las preguntas que hicieron. Pero recordarles que 
ustedes tienen en su poder las memorias policiales anuales donde se detalla el trabajo que desarrolla 
el colectivo de la Policía Local. Ustedes, es obvio, eligen lo que les parece más rentable en términos 
de estrategia política. En lo que fijarse y también por supuesto en lo que obviar del trabajo que realiza 



la policía en el marco actual de nuestra sociedad cada día más compleja .

Yo mientras tanto, prefiero quedarme, por ejemplo con el dato de los ciento once detenidos en lo que 
llevamos de año que hacen que tengamos una ciudad, algo más segura. Uno de los últimos, el de un 
delincuente habitual que gracias a su detención, ha sido decretado su internamiento urgente y su 
expulsión del país. O de las diversas actuaciones de algunos de nuestros agentes fuera de servicio. Y 
que dentro y fuera de nuestra ciudad, han merecido nuestra felicitación y la de los municipios donde 
han actuado. Y por fortuna, para todos los ciudadanos, para todos nosotros, hay muchos más 
ejemplos como este.

Alcalde president:
Molt bé, completat aquest torn de respostes a les preguntes pendents. Passaríem la paraula als grups 
municipals. Endavant, per Esquerra Republicana, la senyora Alcalde, endavant.

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. Jo tinc una pregunta avui, un parell de preguntes, que les dirigiré al regidor de 
seguretat ciutadana, si encara li queda una mica de saliva. I aquestes dues preguntes fan referència a 
un accident, precisament a l’illa de vianants que va tenir, avui fa dos mesos. I bé, voldríem..., només 
per posar-vos una mica en antecedents, perquè començar a fer la pregunta sense explicar una 
miqueta, doncs el cas, ens hi sembla que tampoc no s’acabaria d’entendre. Aquest va estar un 
accident que va patir la senyora Teresa Clapés en la plaça de Barangé, atropellada per una furgoneta, 
que de fet havia entrat a la plaça a fer descàrrega, i que quan feia marxa enrere, doncs va atropellar a 
aquesta persona que anava a peu en direcció a la plaça de Pau Casals, i que per tant, ni ella ni el 
vehicle doncs la va veure. Aquesta persona va patir un accident molt greu, en aquests moments 
encara està hospitalitzada i bé, nosaltres la pregunta que fem és, en aquest cas concret d’aquest 
espai que té una..., tal i com deies ara, un horari, unes condicions, per accedir-hi amb vehicles 
d’aquest tipus, que evidentment no poden dur tots ells un identificatiu per cada una de les ciutat que 
van, però sí que deuen haver de respectar els horaris i les normes de trànsit . Doncs quines actuacions 
es pensen fer o ja s’han fet, per una banda; i quines altres actuacions es pensen fer per, en certa 
manera, rescabalar la família, en certa forma pel malestar i pel... per ella mateixa, en paraules de la 
pròpia filla, doncs per la mala sensació i la... i ella deia fins i tot el maltracte que li semblava que havia 
rebut a la casa. 

Alcalde president:
Moltes gràcies, endavant senyor Segovia.

Sr. Segovia:
Sí, señora Alcalde. Recuerdo especialmente este caso, entre otras cosas porque yo me he reunido 
dos veces con esta señora, y no olvidemos una cosa, este accidente se produce porque una 
furgoneta, no lo olvidemos, no respeta la señalización y pasa dentro de una illa peatonal, en el que 
infringe las normas. Evidentemente, luego sucede el desgraciado accidente. Tal i como le 
comentábamos en esa reunión, tanto el alcalde como yo, desgraciadamente llegamos tarde. Llegamos 
tarde en el sentido de que, como ustedes saben también, está en proceso de realización las obras del 
cierre automatizado de lo que es la illa de vianants. Y este es uno de los puntos de la plaza Pau 
Casals, sensibles donde está previsto una de las puertas de entrada y salida del acceso a la zona de 
vianants. Evidentemente como regidor, lamento, lamento pero no en este caso, cualquier caso en que 
un ciudadano sufre un accidente y... la sensación esta de llegar tarde, porque el calendario de las 
obras es el que es. Y esto podía haber pasado ahora y podía haber pasado mañana y no negamos la 
posibilidad de que aún así, aún estando autorizados los vehículos de entrada de carga y descarga 
puedan suceder accidentes dentro de la illa. 

Yo sobre la sensación de que se ha sentido mejor tratada o peor tratada, hemos intentado tratar de la 
mejor manera posible y si hay que pedir algún tipo de compensación, lo tendrá que pedir el segura, y 
sobre todo a la persona que ha infringido la normativa y ha sido la causante del accidente .

Alcalde president:



En tot cas, a mi sí que m’agradaria afegir que jo he parlat amb la família, òbviament, eh! ho faig 
sempre que puc, eh! quan hi ha un incident d’aquesta mena, parlar de la Riera, la coneixem tots, i des 
d’aquest punt de vista, a poques hores després de l’accident jo vaig trucar-la, ho va fer abans el 
regidor, i hem mirat d’analitzar els motius de l’accident, i els motius són exactament els que ha 
comentat el senyor Segovia: hi ha infracció, una persona que no fa cas de la senyalització que diu 
clarament que en aquella hora no es pot passar en cotxe, i a partir d’aquí és desencadenen uns fets 
lamentables.

En tot cas. Que s’ha fet prèviament... home! Unes quantes denúncies de gent que utilitzi 
indegudament aquesta zona de vianants, unes quantes, eh! unes quantes denúncies prèviament, estic 
dient, eh! a persones que utilitzen indegudament la zona de càrrega i descàrrega que hi ha en aquests 
voltants que són els que haurien d’utilitzar els vehicles per no entrar. Però, amb totes les normes del 
món i amb tota la vigilància del món, la seguretat absoluta no es podrà mai garantir; infractors hi ha, i 
en aquesta cas hi ha un infractor, una persona que ha prescindit de les normes del codi de circulació , i 
que ha actuat d’una manera incorrecta, i això està en mans d’un jutge, des del punt de vista, com 
Ajuntament de Granollers hem fet el que tocava fer: analitzar el cas, parlar amb la família i en tot cas, 
des d’aquest punt de vista, també explicar com deia el senyor Segovia que en el futur, i així com 
aquest que també han de preveure cap a on caminem, cap a on avancem, seran més difícil, no 
impossibles, perquè arbitrem i col�loquem un sistema automàtic de tancaments que serà gestionat des 
del punt de vista informàtic per la Guàrdia Urbana, per tant, entrem en una altra fase, eh! però mai 
podrem garantir que tothom compleix totes les normes de circulació, mai podrem garantir que algú no 
circula per l’esquerra. Més preguntes?

Sr. Mur:
Sí, en aquest cas és una interpel�lació sobre la nova web de l’Ajuntament, estrenada recentment i que 
en tot cas, ja hi veiem certes millores, sobretot en la seva part... més de la presentació. Només 
manifestar dos desitjos, no? que sempre ens preocupen, el primer desig és que aquesta web superi 
aquest nivell informatiu que tenen totes les webs, per tant que no només sigui una web informativa, 
que també ho ha de ser, òbviament. Però que superi aquest nivell i sobretot el que esperem és que 
sigui una web veritablement interactiva, que per això, evidentment s’ha canviat i per això hem utilitzat 
la tecnologia que hem utilitzat en aquest cas. I per tant, sigui interactiva entre la ciutadania i tots els 
grups municipals que estem representats en aquest consistori. M’agradaria que no fos la web de la 
interrelació entre l’equip de govern i la ciutadania. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si la regidora vol fer algun comentari a la interpel�lació que fa el regidor Mur. 
Endavant.

Sra. Barnusell:
Recollit! Ja havíem parlat que el que hem fet ara és presentar una nova web i una nova eina que 
permet moltes més possibilitats, d’entrada és un nou canal per comunicar-nos millor com Ajuntament 
amb el ciutadà, sobretot, tota aquella informació de serveis i que ha de ser simplement informació, i el 
que són les eines del dos punt zero, anar-les aplicant de mica en mica amb la disposició que tant 
l’equip de premsa com els ciutadans també suggereixin, ja ho recollim.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part del Partit Popular, endavant senyor Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies senyor alcalde. Més de una vegada he dit que a Granollers hi ha manca de neteja als 
carrers. Avui vull fer una apreciació en un punt concret, al carreró o passadís que va des del carrer de 
Sant Roc, al costat de l’Oficina d’Informació al carrer de Santa Esperança, no sé si aquest passadís es 
neteja, però si es neteja és de tard en tard. I és per això, que hi ha insectes en gran quantitat, que 
piquen i molt! Per tant, els hi prego que es netegi més sovint i al mateix temps es desinfecti .



Alcalde president:
L’agafem com un prec, li demanarem al regidor de serveis que faci un seguiment del carrer Edison, 
suposo que és del que parlem, sí?... no? de quin carrer parlem en concret?

Sr. Gutiérrez:
No sé, és el carreró que va des de... és el carreró que va paral�lel, és el carreró petit que va al costat 
de l’Oficina d’Informació, que va del carrer Santa Esperança al Sant Roc, és aquell carrer que està 
tancat... el corredor...

Alcalde president:
... el que està tancat... val, val! Fantàstic! Doncs, en tot cas el regidor, que faci un seguiment d’aquest 
carreró. Més qüestions?

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies alcalde. És una altra pregunta que podria ser doble al mateix temps, no? diu, que pels 
pressupostos de l’any passat, aquest grup municipal va demanar a l’equip de govern, la inclusió d’una 
partida destinada a millorar el desplaçament dels discapacitats, i en especial pels cecs, i la resposta 
va ser: no ens consten necessitats desateses. Encara segueixen pensant el dia d’avui que no hi ha 
necessitats desateses? I que poden dir de les signatures dels ciutadans de Granollers presentades a 
l’Ajuntament per un col�lectiu de cecs demanant precisament la instal�lació de semàfors sonors, 
registre número setze mil cinc-cents cinquanta-dos del setze del set. No esperin que hi hagin 
actuacions com aquestes i facin cas de l’oposició que també sabem de les necessitats existents a la 
ciutat. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Segovia, i no sé si voldrà complementar la senyora Sánchez. Senyor 
Segovia, endavant.

 
Sr. Segovia:
Si, dos cosas. Con el señor Antonio Ruiz, el delegado de la ONCE, el nuevo delegado de la ONCE, 
tuvimos una reunión, hace aproximadamente un mes y medio, en el que a diferencia de otras veces, 
hemos quedado en reunirnos trimestralmente de seguimiento de estas peticiones que hay. 
Paralelamente, hable con el señor que presento la instancia, acompañada de las firmas, en el que me 
hacía partícipe de esta inquietud. Le explique de cuál era la situación, de que estábamos hablando 
con la ONCE, el compromiso que habíamos quedado. De lo que nos marcarían de lo que era 
prioritario para empezar a actuar. Y le invite a esta reunión que tendremos en el mes de setiembre con 
el señor Antonio Ruiz y él mismo, para intentar avanzar.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Gutiérrez, alguna altra pregunta? Senyor Hernández, endavant.

Sr. Hernández:
Si, gracias, señor alcalde. Mire, le quería preguntar: en la calle Monturiol, desde la calle Cellecs, hasta 
la calle Puiggraciòs se creó un pavimento en la zona baja, en la zona baja de dicha calle, me imagino 
que con el objetivo de recoger las aguas fluviales. Este pavimento ha sido destruido, perdón, hace 
seis meses aproximadamente que se creó este pavimento. Este pavimento ha sido destruido a 
principio de este mes de julio, porque? 

Alcalde president:
No sé, si la pregunta... és pel senyor Camps, suposo. Endavant, senyor Camps.

Sr. Camps:



Perquè s’havia de millorar el drenatge de la zona aquesta baixa. El carrer, recordem que és el carrer 
Monturiol, que la part de Canovelles està sensiblement més alt que la part de Granollers , i per tant, els 
habitatges tenen façana en un punt baix, molt difícil de resoldre la conducció d’aigües, com que es 
formaven basses, i com que estava en garantia, doncs el que vam fer va ser demanar que es 
resolguessin aquests problemes, que és el que s’ha fet ara. S’ha subsanat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Més preguntes...

Sr. Hernández:
Sí, señor alcalde. Usted tiene conocimiento de que hace varios meses que la plaza de la Pau del 
barrio Congost se ha convertido en un punto de encuentro nocturno, i desgraciadamente en una pista 
de competición de todo tipo de juegos. Esto conlleva que los vecinos no puedan descasar 
dignamente, durante la noche y afecte directamente, no a la salud si no la bienestar de las personas. 
Hasta la fecha, no se ha hecho nada sobre este tema, no se ha actuado sobre este tema, para 
solucionarlo. ¿Piensan hacer algo?

Alcalde president:
El senyor Camps li explicarà el que s’ha fet, que ha estat una acció permanent de seguiment de les 
actuacions d’aquesta plaça i un requisament de pilotes de futbol, que podrien servir per... diguéssim, 
fer funcionar alguns equips de futbol base. Però en tot cas, el senyor Camps ens proposa solucions 
més estructurals que es portaran a terme immediatament. Endavant, senyor Camps.

Sr. Camps:
Sí, al llarg d’aquesta setmana, que és el compromís que tenim de començar, ja aquesta setmana, una 
actuació que va encaminada, justament a resoldre de manera definitiva de posar impediments per tal 
de què no es pugui jugar a pilota a altes hores de la nit, a la plaça de la Pau; per tant, aquí, hi ha una 
intervenció que consistirà en posar més arbrat, elements que impedeixin en definitiva el joc. I esperem 
que amb aquestes actuacions i també amb la conscienciació ciutadana a intentar, doncs de què la 
plaça esdevingui un espai, també que respecti doncs el descans dels veïns. En aquesta actuació hi 
hem vingut treballant, no és fàcil, hem vingut treballant en les darreres setmanes i en aquest moment 
ja està adjudicada l’obra a l’empresa que ho ha de fer, i espero, ja li dic, hi ha el compromís de què 
aquesta setmana, a tot estirar de la setmana que ve, que es visualitzin aquestes actuacions.

Alcalde president:
Més preguntes? 

Sr. Hernández:
Si, en el edificio construido en la calle Antonio Gaudí, en concreto enfrente de la plaza de la Libertat, 
este edificio hace aproximadamente seis meses que está totalmente parado, y evidentemente que la 
acera está totalmente... perdón, está totalmente destruida, la anterior acera que había y 
evidentemente no se puede pasar. Han requerido a esta empresa o quien tiene que rehabilitar la acera 
para que las personas puedan pasar dignamente?

Alcalde president:
La pregunta li hauria de contestar el regidor de urbanisme, el senyor Terrades, però en tot cas, és 
evident que qui ha de refer la vorera és l’empresa constructora. Si s’ha requerit o no, a mi em permetrà 
que en aquests moments no sigui tant agosarat com per donar-li una resposta, però en tot cas, li 
traslladarem la pregunta al senyor Terrades. Endavant.

Sr. Hernández:
Sí, señor alcalde, cuando se rehabilito la zona o se creó la segunda fase de la rehabilitación de la 
plaza de la Libertad, entre la calle Cellecs y la plaza de la Libertad, en concreto en la calle Antonio 



Guadí se creó un nuevo modelo de jardín, que en palabras textuales del regidor Albert Camps, según 
me dijo era un jardín botánico. Igual lo interprete yo mal, yo diría que más bien que botánico es 
“brotánico”, y muestra de ello que le he aportado algunas imágenes, luego se las facilitaré de la 
situación del jardín. Quiero decir que esta plantación actual hace mucho tiempo se sale fuera de la 
parcela creando una muy mal imagen, me imagino que usted la ha presenciado en esta fiesta del 
barrio. Creando una mala imagen, creo que debido al abandono de mantenimiento que tiene, no? Se 
produce otra imagen muy negativa al haber crecido tanto la plantación se produce un espacio entre la 
tierra y la planta que es perfecto para la acumulación de toda la porquería que mueve el aire. Y lo que 
más me preocupa, que al mismo tiempo facilita la ocultación de las ratas existentes y madrigueras en 
dicho jardín. Vuelvo a repetir que después les facilitaré todas las imágenes...

Alcalde president:
Recordi que té tres minuts per fer les preguntes....

Sr. Hernández:
Acabo, acabo... por otro lado los árboles plantados en la acera que liga dicho jardín son absorbidos 
por los mismos ya existentes en el propio jardín. Usted sabe que hace muchos años que le vengo 
denunciando sobre todo el tema de las ratas. Mi pregunta es: ¿no saben solucionar este tema? O no 
quieren solucionarlo… Porque tiene conocimiento de que está creando un problema directo a un 
establecimiento que hay muy cerca de esta zona. Gracias, señor alcalde.

Alcalde president:
Li contestarà el regidor d’obres, i de medi ambient. Endavant.

Sr. Camps:
Bé, no es referent al jardí botànic, si no que em referia al tipus de plantació que hi havia, que era amb 
espècies arbustives, autòctones, plantacions que hem fet a altres llocs de la ciutat. I també és cert, 
perquè ho vam comentar amb vostè, perquè vas pel barri, i vam estar comentant de què... li vaig 
comentar de què hi havia emplaçat en els tècnics perquè fessin una... repensessin aquest partera, en 
podria parlar d’altres parteres davant del seu establiment, que estan, jo penso que en molt bon estat, 
no? i en tot cas, ja està passada la instrucció perquè doncs... aquest... en la mesura que puguem es 
pugui refer aquest partera, doncs d’una manera que sigui més, en millor estat del que presenta.

Alcalde president:
Molt bé. Més preguntes?

Sr. Hernández:
Si, gracias, señor alcalde. Debido, debido precisamente, haciendo referencia a este jardín que dice 
que está en muy buen estado delante de mi zona, donde mi establecimiento. Sabe que hace tiempo, 
tanto con usted como con el concejal de gobernación, les vengo denunciando que las personas, 
desgraciadamente, permítanme, creo que incívicas, lo utilizan para pasear a sus perros y dejarlos que 
hagas todas sus necesidades en dicho... perros, escarben, destrocen el jardín. Debido a esto les hice 
una petición, en concreto a usted señor Camp, para que colocaran unas placas de prohibición. He 
estado esperando mucho tiempo a que colocaran las placas y mi sorpresa ha sido cuando colocaron 
las placas, que colocaron en concreto esta placa. Se ve perfectamente... colocaron esta placa. Mi 
pregunta es: habilita o prohíbe que los perros vayan al jardín?

Alcalde president:
A veure! No sé a qui li fa la pregunta. Però la intenció és... fent cas de coses com les que explica la 
Mariona Pons, que la gent entengui que els gossos, cadascú se’ls ha de cuidar i que s’ha de treure i 
de recollir les caques, i mirar de què facin les seves necessitats en llocs que estiguin bé, i es suposa 
que la intel�ligència del receptor del missatge és prou elevada com per entendre -ho. Més preguntes?



Sr. Hernández:
Si, perdone, insisto en la misma pregunta, señor alcalde. 

Alcalde president:
Jo l’he contestat, aquesta pregunta jo li he contestat. Perdoni. 

(el senyor Hernández, parla a l’hora que el senyor alcalde, i no es pot transcriure la conversa).

Alcalde president:
La pregunta jo li he contestat. Una altra pregunta sis plau. Ja l’he contestada, aquesta. Endavant.

Sr. Hernández:
No, no hay más preguntas. Gracias, señor alcalde.

Alcalde president:
De res. Per Convergència i Unió? el senyor Canet... endavant.

Sr. Canet:
Moltes gracies, senyor alcalde. Jo em permetrà fer en el proper Ple, fer alguna incursió com ha fet el 
senyor Segovia, que ha sigut molt il�lustrativa del que fa la Policia Local, que ens hi sembla molt bé, i 
que nosaltres també la defensarem sempre que calgui. Però, ja em permetran en el proper Ple fer-li 
algunes matisacions. El que sí que he observat, com vinc observant fa temps al senyor Segovia, que 
veig que s’ha estudiat molt bé les preguntes que li vaig fer jo, bé... les parts que li han convingut, com 
és habitual en ell, no? perquè, m’agradat el que fos tant acurat en la seva resposta, però per exemple, 
respecte a l’informe del llibre d’actes de la Guàrdia Urbana, ha estat molt bé el que ha fet, i tot el que 
ha dit és cert; però vull dir un petit detall. Que ell es va comprometre, i aquest era el motiu de la 
pregunta, es va comprometre a passar un informe mensual, consta en acta, de tot allò que passava a 
la ciutat, i en trenta-sis mesos n’ha passat un, aquest tros no l’ha llegit de l’acta anterior del Ple. M’ha 
sorprès, perquè de fet, la queixa... la queixa era que aquest grup, quan va demanar de parlar del llibre 
d’actes, i tornem a parlar-ne perquè ara ja tenim l’informe del senyor Amorós, que era del 2005, és 
evident que nosaltres no érem regidors al 2005, per tant, no ho podíem tenir, amb la qual cosa, el que 
jo deia que teniem un informe del senyor Lluís Colomer, és cert! És el que se’ns va passar al 2007. 
Llegeixin-s’ho bé, sobretot llegeixin-s’ho bé, però no els paràgrafs que els hi semblin, doncs... jo li 
contestaré, però de moment aquest tros em sembla que l’afectava a vostè, el dels informes mensuals i 
ja li dic que en trenta-sis mesos han passat un, que jo recordi, eh! corregeixi’m si no és així, eh! ja li 
dic que en el proper Ple ho anirem analitzant.

Bé, una altra pregunta que jo li volia fer. Miri, de bon rotllo, més o menys els hi he anat dient una cosa, 
i avui no els hi diré de tant bon rotllo. Avui hem aprovat una ordenança, fa temps que vam aprovar 
una, la de la via pública; i el nostre grup va expressar bastants dubtes de moltes coses, i perquè vegin 
que vostès són tan puntillosos amb la llei, i per segons perquè la coneixen tant bé. Avui els hi 
explicaré que ja fa dies o ja fa temps que els hi dic que hi ha sentències que parlen sobre les illes de 
vianants, avui em permetre llegir-ne una, és molt breu, són dues ratlles, no s’amoïnin.

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia que diu el següent: Els itineraris i festes senyalitzats 
en zones peatonals, vulneren la llei de tràfic, les matisacions introduïdes per l’Ajuntament X, referent a 
les distàncies de seguretat, velocitats amb els vianants en els espais peatonals, no compleixen la llei 
de tràfic, en especial allò que diu l’article cent vint-i-un punt cinc. Repeteixo: les matisacions 
introduïdes pels ajuntaments referent a distàncies de seguretat, velocitats respecte als ciclistes amb 
els vianants, en els espais peatonals no compleixen la llei de tràfic . 

Aquestes sentències, i vostès que tenen cos jurídic en plantilla , les trobaran fàcilment a internet. Jo els 
hi demanaria que es repassessin aquesta ordenança de vianants. Abans ja s’ha parlat d’un accident 
en aquí, i jo hem limito simplement de parlar de les bicicletes, eh! però, els hi he dit en alguna ocasió 
quan es va aprovar aquesta ordenança, ja els hi vàrem dir que no veiem clar, com convivien ciclistes i 
vianants, i vostè van dir: no, ja hem introduït unes matisacions. Aquí deixo aquest prec, que no és pas 



cap pregunta, per dir-li això.

I ja que estem parlant d’illes de vianants, i de respecte a la llei i totes aquestes coses que tant li 
agrada parlar al senyor Segovia, com si nosaltres no les respectéssim, o sembla alguna vegada. Dir-li 
que tenim un petit problema amb això de l’illa de vianants, perquè vostè ens ensenya uns adhesius del 
2004, bé, sí, però sí l’illa de vianants per altra gent s’amplia al 2009, potser que els hi recordem, i cap 
d’ells ho recorda, i bé que no recordo jo que hagi passat per cap Comissió, i em sembla que deu 
haver-hi diferents tipus d’adhesiu. Saps perquè li dic? Perquè, miri, hi ha un vídeo aquí, que en aquest 
moment li passo, que ens ha enviat un ciutadà, i jo li demanaria que l’investigués... jo li demanaria que 
l’investigués, jo no sé sí és ben bé cert, o no és ben bé cert, el cotxe... potser és un muntatge, eh! 
potser és un muntatge, perquè en Canet s’ho inventa tot. S’inventa fins i tot el que passa en alguna 
comissió. El dia 8 de juliol, aquest ciutadà ens envia un vídeo on es veu un càrrec polític del PSC 
circulant per un carrer peatonal a les 18.55 de la tarda. Aquest polític local, no diré el nom, vostès ja 
l’esbrinaran, perquè ja veuran la matrícula del cotxe. Es troba amb un policia local, aquest policia 
local, amablement, li facilita les maniobres d’aparcament en un carrer peatonal, espera que baixi del 
cotxe, el saluda, li encaixa la mà i acte seguit se’n va vint-i-cinc metres més enllà a multar un altre 
vehicle. És evident, que el vehicle que apareix en aquesta filmació no porta cap distintiu de circular 
per enlloc, em sembla que porta la ITV, em sembla! Però no porta absolutament res més, no? com 
funciona això del distintiu... com funciona? O com va... o com...

Alcalde president:
Aquesta és la seva pregunta? No voldria tallar-lo...

(S’estableix un diàleg “solapat” entre el senyor Canet i el senyor alcalde que no permet la correcta 
transcripció de la conversa).

Perdoni, un segon... ha fet una incursió de tres minuts i mig o quatre, que no portava gairebé enlloc, i li 
he admès la incursió com li he admès al senyor Segovia, ... permeti’m sis plau. Es que em toca 
moderar a mi. Com estic admeten incursions gairebé a tothom, em sembla que les incursions ha 
vegades ens poden donar llum. En tot cas,... i també li recordo que hi ha un temps per a fer les 
preguntes, que també vostè ha superat sense cap mena de problema, i no tinc cap objecció, només 
voldria que concretés la pregunta, simplement. 

Sr. Canet:
Gràcies. La pregunta és exactament, escolti a vostè li sembla que dic al 2004 es va implantar un 
distintiu i ja n’hi ha prou per a considerar els ciutadans estan informats, quan els regidors d’aquesta 
ciutat, no... la meitat de les coses no es passen per la comissió, o sigui, el veí ha de saber que al 2004 
els que hi eren illa de vianants, no cal torna’ls-hi a explicar. 

I l’altra pregunta és aquesta: quin criteri fa servir la Guàrdia Urbana per multar amb distintiu o sense , o 
si ets qui ets et multa, o si no ets qui ets no et multa, perquè, ja li dic fixi-s’hi bé. I l’altra pregunta, són 
tres preguntes, amb una és dir-li: escolti, continuem sense entendre com funciona aquesta illa de 
vianants, la continuem sense entendre, la continuem sense entendre, perquè per exemple, tampoc 
entenem com els vehicles que van a recollir gent a la Fundació Antònia Roura, la major part d’ells 
tampoc porten cap distintiu, no acabem d’entendre com funciona aquest sistema. Nos serà que vostè 
s’ha implantat un sistema i han imposat alguna sanció sense haver explicat massa bé el que està 
passant a la ciutat. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Segovia té la paraula. Endavant.

Sr. Segovia:
Si, recojo el prec, i reconozco que es cierto lo de aquel comentario…, el compromiso de la Comisión 
Informativa de hacer llegar un resumen mensual, lo haremos. Haremos el resumen mensual de lo más 
destacado de la... lo que consideremos que ha sido más destacado dentro del Área de Seguridad 
Ciudadana.



Sobre el tema del funcionamiento de la Illa de peatonal: estamos en proceso de ampliación de esta illa 
peatonal, todo y que cada vez que vamos ampliando de diferentes calles que se va componiendo esta 
illa peatonal, vamos avisando a los vecinos, entendemos que... a lo mejor es un error, de que de los... 
de que aquellos vecinos que ya vivían allí, que no han habido cambio de domicilio, y lo único que han 
tenido, en algunas de las ocasiones, ha sido cambios de vehículo, y vuelven a pedir adhesivos, y 
entendemos que lo tienen por supuesto. Y aquellas personas, y vuelvo a repetir que si que han sido 
ampliada su zona de actuación, se les vaya comunicando, por carta, y por Servicio de la Policía Local, 
Servicio de movilidad; de cómo funciona esta illa de vianants, y con más concreción, quizás si a lo 
mejor no lo hemos explicado del todo bien, quizás también es porque no lo ha preguntado en ninguna 
Comisión Informativa. Cosa que cojo el ruego, hablaremos con el cap de movilidad y explicaremos 
como funciona.

Repasaremos lo de la ordenanza de vianants, si no lo recuerdo mal, esa sentencia de la illa, hablo 
desde el desconocimiento y a lo mejor me puedo equivocar, era contra el Ayuntamiento de Sevilla, 
que he consultado el compañero que lleva la regidoría en el Ayuntamiento de Sevilla, que tenía 
pensado de recurrir, desconozco si esa sentencia ya es firme, ya la volveremos a buscar.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Més preguntes? Endavant senyor Canet.

Sr. Canet:
Aquesta li adreçaré a vostè senyor alcalde. I em permetrà una molt petita incursió, però hi ha països 
islamistes on s’aplica la xaria d’una manera absolutament salvatge. I que davant de qualsevol 
conflicte, un estranger sempre és el culpable, no? ja que si no hagués anat al país, no hi hagués hagut 
conflicte, és tant simple com això, per tant, no cal judici, ni cal que declari. Sap perquè li dic jo això, 
perquè vostè ha fet una mica una aplicació al personal de la xaria, a mi em sembla, i li demanaré que 
si no és així, que m’ho digui, però quan els tres grups d’aquesta sala: el Partit Popular, Esquerra 
Republicana i Convergència i Unió, li demana que obri un expedient sancionador, informatiu, perdoni 
però jo no estic avesat a aquests termes, la Mariona sap fer-ho més bé. Jo crec que abans de 
tancar-lo, per molt que vostè digui que continuarà fer averiguacions, abans de tancar-lo o abans de 
dictaminar que a aquesta persona no cal obrir-li un expedient, seria bo, no? de parlar amb la persona 
afectada, en aquest cas: jo! 

I, miri, jo des de l’u de juny fins al dia d’avui han passat cinquanta-set dies, no? i d’aquests 
cinquanta-set dies, m’hi he absentat de la ciutat cinc dies, em sembla a mi que hagués sigut bo per 
part seva, i hagués sigut un exercici de salut democràtica, abans de tancar l’expedient, parlar amb la 
persona afectada, dic jo, no ho sé! En un país o hi ha... el dret funciona, sols funcionar així, com a 
mínim per a quedar bé, perquè quedar bé és gratis, no? almenys abans de tancar l’expedient, jo crec, 
crec, no ho sé, eh! per això li demano que vostè m’ho expliqui, potser sí que aquí apliquem una 
espècie de xaria, i que davant de qualsevol problema amb un convergent, la culpa és del convergent, 
no? per tant, jo li demano que em doni explicacions, sis plau, de com és possible que hagi pogut 
passar això.

I, també, aprofitant, és del mateix tema, i em la pot contestar ja a l’aplegada. Com es pot tancar un 
expedient, quan l’acta d’uns fets que van passar el dia u de juny, a dia d’avui encara, a dia d’avui 
encara, no ha estat aprovada, vull dir, no sé... potser el senyor Segovia ha tingut tanta feina en fer 
aquest informe que no ha pogut redactar l’acta de l’u de juny dels fets, perquè hi ha hagut una sèrie de 
problemes. Simplement dir-li això: no creu que m’havia d’haver preguntat a mi com a part implicada i 
no creu que hauria potser esperat a tenir l’acta aprovada de la sessió per emetre un veredicte? Moltes 
gràcies.

Alcalde president:
No, no crec que per fer el que el que hem fet, i per decidir el que hem decidit fos imprescindible parlar 
amb vostè. Sí que és imprescindible parlar amb vostè per declarar el tema tancat, que no ho està. 
Cosa que vaig manifestar, crec recordar en els seus representants polítics, de què tenia interès en 
tenir aquesta conversa, i vaig demanar també que li traslladessin aquest interès, i que en tot cas jo 
estava disposat sempre que vostè en tingués ganes. No he tingut resposta dels seus representants, 
no he tingut resposta. En tot cas, sàpiga que aquest expedient no el tancaré sense parlar amb vostè, 



senyor Canet, em sent? Em sent? o no? per tant aquest expedient no el tancaré...

Sr. Canet:
Com què em diu que no hi ha diàlegs...

Alcalde president:
... sense parlar amb vostè. Només li demanava si em sentia. En tot cas, mireu: perquè no fem una 
mica el relat de com ha anat tot això, mireu: crec recordar que va ser a mitjans de juny, el dia en 
concret que vam fer la Junta de Portaveus per preparar el Ple de l’estat de la ciutat, que els tres 
portaveus van expressar la seva preocupació per un fet concret. Jo no coneixia el detall d’aquest fet i 
vaig comprometre’m a informar-me i a tornar a parlar. Això era el setze, devia de ser el dimecres 
d’aquella setmana, setze calculo, eh! Vam tenir el Ple de l’estat de la ciutat el vint-i-dos, és normal que 
en aquest període estiguessin centrats, crec jo, en part en la nostra activitat, amb la preparació del Ple 
de l’estat de la ciutat; jo em vaig comprometre a parlar-ne amb el meu grup, cosa que vaig fer 
concretament el dia vint-i-un. El dia vint-i-dos, Ple de l’estat de la ciutat, i el dia vint-i-tres, sense 
esperar que jo em pronunciï, també podien esperar a què jo em pronuncies davant de la pregunta oral 
inicial, sense esperar que jo em pronunciés, els tres grups municipals presenten un document en el 
què exposen els fets des del meu humil criteri: dicten sentència, em diuen el que haig de fer i qui ha 
de composar, qui ha de presidir i qui no ha de presidir el grup o la redacció d‘aquest expedient 
sancionador, perquè no se’m demana un expedient informatiu, hagués reaccionat diferent.

No se’m demana un expedient informatiu, se’m demana un expedient sancionador i se’m diu que el 
resultat d’aquest expedient sancionador ha de ser suspendre de quinze dies fins a un any a una 
persona amb pèrdua de retribucions per una falta greu. És a dir, hi ha una tipificació, termes jurídics; 
en el moment en què ens movem en termes jurídics, no que se’m demana com un expedient 
informatiu per a veure que ha passat i per a consultar-ho, si no que se’m diu: aquí, hi ha una falta greu 
que es mereixedora d’una sanció que és aquesta, i a més a més, em diuen: actuï vostè en criteris de 
sumarietat i celeritat. Bé, òbviament, jo actuo amb criteris de sumarietat i celeritat i per tant, el primer 
que faig és preguntar als serveis jurídics de la casa, quin concepte té la falta greu, si el que s’anuncia 
en el document està tipificat com a falta greu, i per tant, a partir d’aquest informe és en el que jo actuo.

L’informe em diu: que no hi ha tipificació de falta greu. Hi ha un ús determinat per part de les persones 
d’aquesta comissió informatiu de la seva llibertat d’expressió, i en tot cas, i em cap cas, perdó... en 
cap cas, s’aprecien, i ho pregunto a diverses persones, expressions injurioses o insultants que són les 
que tipificarien aquesta falta greu. Dit això, resolc, perquè amb principis de celeritat i de sumarietat, i a 
partir d’aquí, també deixo oberta la porta a entrevistar-me amb tots els membres de la Comissió. Ho 
he fet amb tots els... en aquests moments, amb tots els que no són regidors o regidores, i en tot cas, 
senyor Canet seguiré amb aquestes converses. I a més a més, hi ha un compromís, que és el 
d’explicar la lectura que fa l’alcalde al voltant d’aquesta situació. Des d’aquest punt de vista l’alcalde 
intenta actuar objectivament, tan objectivament que s’ha obert un expedient informatiu, però no un 
expedient sancionador perquè no hi ha motiu, perquè entenc que no hi ha motiu analitzant els 
elements de tipicitat que els serveis jurídics posen a sobre la taula, per tant, jo seguiré parlant amb els 
regidors i regidores, també amb el senyor Canet, si li ve de gust fer-ho amb mi. I òbviament, treballaré 
amb una línia, amb una! Que és la de mirar de restablir el diàleg d’aquesta Comissió Informativa, és 
l’objectiu d’aquest alcalde, cap altre! Més preguntes?

Sr. Canet:
Sí, senyor alcalde, tot això que m’ha dir, m’ha semblat molt bé, però per començar veig algunes coses 
que no m’acaben de lligar. Els serveis jurídics, per emetre tots aquests veredictes, en base a què 
s’han basat, perquè si no hi ha ni l’acta aprovada a dia d’avui, a dia d’avui senyor alcalde, no hi ha 
l’acta aprovada, perquè, permeti’m que li digui, eh! el que es va escriure en aquell paper i que algú 
pretenia que allò fos aprovat com a acta, no reflectia el que es va dir, per tant, a mi m’agradaria que 
els serveis jurídics, en tot cas, a la persona que ha redactat això m’expliqui en base a què, en base a 
què... perquè no hi ha una acta que reflecteixi el que va passar, ho ha preguntat simplement en els 
interessats, a les parts interessades, perquè... perdoni, no tenim cap acta que reflecteixi el que va 
passar allà, no l’ha tenim perquè no s’ha volgut aprovar, per algunes circumstàncies que algun dia, 
algú, i hauria de ser vostè, hauria d’aclarir perquè a dia d’avui estem com estem. Moltes gràcies. 



Alcalde president:
Moltes gràcies. En tot cas, l’informe i el dictamen es prou èxplicit amb el que vostè pregunta. Més 
qüestions? No?

Quedem a disposició de les persones que ens acompanyen. Si no hi ha cap pregunta, bones 
vacances. 

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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