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Alcalde president:
Bona tarda, a tots i a totes. Donem l’inici a la sessió ordinària del mes de setembre, anunciant que la 
senyora Olano està en camí i que s’incorporarà, i que el senyor Germán Cequier que ve de més lluny, 
em diuen que ve de Buenos Aires, esperem que faci parada a l’aeroport del Prat i que pugui arribar en 
un moment o altre, d’aquesta tarda, vespre.



Per tant, iniciem la sessió, aprovant l’acta de la sessió anterior. Hi ha alguna observació? No? per tant, 
la donaríem per aprovada.
 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIAAPROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA    27272727    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    
2010201020102010....

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

Alcalde president:
Senyora secretària, el punt número dos i tres, sis plau. 
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Alcalde president:
Molt bé, endavant. Passem ja a la Comissió Informativa de l’Àrea de Programació, Relacions 
Ciutadanes i Serveis d’Alcaldia. El punt número quatre, és el dictamen en el que es proposa 
l’aprovació definitiva de l’ordenança d’espais d’ús públic i civisme de Granollers . 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
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1111rrrr.... Per acord de Ple de data 25 de maig de 2010, s'aprovà inicialment l'ordenança d'espais d'ús públic 
i civisme de Granollers, establint-se 30 dies hàbils d'exposició pública a comptar des de l'endemà de 
la publicació del respectiu anunci al Butlletí Oficial de la Província, publicació que s'ha produït en data 
7 de juny de 2010, finalitzant termini d'exposició pública el dia 13 de juliol de 2010, durant el qual les 
persones interessades han pogut presentar les al�legacions que han estimat pertinents.

2222nnnn. S'han formulat al�legacions durant el període d'exposció pública de l'esmentada ordenança per 
part del Sr. Josep Casanovas Vaquero, en representació d'Iniciativa per Catalunya Verds de 
Granollers, en data 16 de juny de 2010, amb número de registre d'entrades 13537, i per part de la Sra. 
Mariona Pons Rodríguez i el Sr. Germán Cequier Bardaji, en qualitat de regidors del Grup Municipal 
de Convergència i Unió, en data 22 de juny de 2010, i amb número de registre d'entrades 14208.

3333rrrr....    Atès l'informe del Responsable de l'Oficina de Via Pública i Mercats.

4444tttt.... Atès l'informe de la lletrada de l'Àrea de Serveis Municipals, .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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



2222nnnn. Articles 60 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en relació a l'art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, reguladors del 
procediment d'aprovació de les ordenances.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Desestimar les al�legacions a l'Ordenança d'espais d'ús públic i civisme de Granollers, 
expressades pel Sr. Josep Casanovas Vaquero, en representació d'Iniciativa per Catalunya Verds de 
Granollers, que es relacionen a continuació:

1- " Article 20: Afegir un punt 8: Quan les obres afectin a l'espai públic hauran de garantir la mobilitat 
en les zones on es realitzen, prenent les mesures adients. En cas contrari l'ajuntament podrà 
paralitzar les obres fins que es prenguin les mesures adients ".
Es desestima la petició al tractar-se aquest punt a l'article 63,1, el qual parla de les mesures que s'han 
de prendre a l'espai públic quan es realitzen obres.

2-  "Article 62.5b): S'hauran d'utilitzar  gots reutilitzables per a la venda de begudes per emportar"
Es desestima la petició. Els gots reutilitzables tan sols es fan servir al nucli de la ciutat els dies de 
Festa Major. Tècnicament no és possible.

3-  "Article 105) Eliminar aquest article en la seva totalitat".
Es desestima la petició a l'entendre que és necessari l'article.

4- "Títol X: Articles 110) i 111) Eliminar aquest article en la seva totalitat".
Es desestima la petició a l'entendre que és necessari l'article.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Desestimar les al�legacions a l'Ordenança d'espais d'ús públic i civisme de Granollers, 
expressades per la Sra. Mariona Pons Rodríguez i el Sr. German Cequier Bardaji, en representació 
del grup municipal de Convergència i Unió, que es relacionen a continuació:

1- "Amb caràcter previ, volem posar de manifest el caràcter eminentment intervencionista d'aquestes 
ordenances, que tot i tenir com a títol "ordenances d'espais d'ús públic i civisme", hi caldria afegir que 
també són ordenances referides als espais privats d'ús privatiu, serveixi d'exemple els articles 27 i 
28".
Es desestima. Els articles als que es fa esment no es consideren intervencionistes, a l'existir la 
possible afectació de la imatge i neteja a la via pública i, encara que els elements es trobin en espais 
privats afecten a la via pública.

2- "Es sanciona a través de diferents articulats una mateixa conducta: 112,5,12) I 112,5,5) I 8). 
proposem deixar 112,5,12) perquè és genèric".
Es desestima a l'entendre que ha de mantenir-se un apartat genèric per possibles conductes que no 
es contemplin a l'Ordenança i puguin incloure's en aquest punt, sempre i quan es descrigui el fet.

3- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,1,3) i 112,1,22. 
Amb que quedem?"
Es desestima al no sanciona la mateixa conducta a l'especificar un material en concret en l'article 
113,1,3) que és el formigó i és més perillós que qualsevol altre material d 'obra. 

4- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,1,24) i 112,1,23), 
112,1,24) I 112,1,10). Amb que quedem?"
Es desestima. L'article 113,1,24) no existeix en l'articulat i les sancions de l'article 112,1,10), 112,1,23 
i 112,1,24) són diferents tipus de conducta ja que l'article 112,1,10) tipifica el fet de dipositar o 
abandonar escombraries, cartrons,........, l'article 112,1,23) tracta de buidar, abocar, llençar o dipositar 
als espais d'ús públic, escocells dels arbres...... qualsevol tipus de residu líquid, sòlid o solidificable. I, 
per últim l'article 112,1,24) tipifica el fet de rentar el vehicle o maquinària a la via pública. Per tant, no 
tenen res a veure les conductes.

5- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,2,1) i 112,2,7). Amb 
que quedem?"



Es desestima al considerar-se que són conductes diferents el fet de moure els contenidors o, el fet de 
maltractar-los. La primera conducta es tipifica com a lleu però maltractar es considera greu .

6- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,2,2 i 112,2,9). Amb 
que quedem?"
Es desestima. Són conductes diferents. L'article 113,2,2) preveu el fet que es constitueixi un dipòsit de 
residus no legalitzat, es a dir que es portin un volum de residus a algun lloc que no és l'autoritzat i 
s'abandonin i, en canvi, l'article 112,2,9) el que tipifica és el fet de que no es disposin dels documents 
acreditatius per la gestió de residus comercials  i puguin justificar d 'aquesta manera el lliurament. 

7- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,2,3) i 112,2,12). 
Amb que quedem?"
Es desestima. Són conductes diferents. Es tipifica com a infracció lleu el fet de transportar residus 
industrials d'una manera no adequada i, es sanciona com a greu el fet d'ocasionar, a més brutícia a la 
via pública pel fet de transportar aquests residus. 

8- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,4,1) al 9) i 112,4,3) 
al 14). Amb que quedem?"
Es desestima al ser conductes diferents per la gravetat de l 'acció i el fet.

9- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,4,10) i 112,4,15). 
Amb que quedem?"
Es desestima al ser conductes diferents per la gravetat de l 'acció i el fet.

10- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,5,4) i 112,5,13). 
Amb que quedem?"
Es desestima al ser conductes diferents per la gravetat de l 'acció i el fet.

11- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,5,6) i 112,5,7). 
Amb que quedem?"
Es desestima al ser conductes diferents per la gravetat de l 'acció i el fet.

12- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,5,7) i 112,5,12). 
Amb que quedem?"
Es desestima al ser conductes diferents per la gravetat de l 'acció i el fet.

13- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu, com a greu i com a molt greu: 
114,1, 112,2,12) i 113,2,3). Amb que quedem?"
Es desestima al ser conductes diferents per la gravetat de l 'acció i el fet.
Encara que s'ha de fer esment que la referència de l'article 114,1) és l'article 55 i no l'article 53 del 
mateix articulat.
I, pel que fa a l'article 112,2,12) i 113,2,3) són conductes diferents ja que es tipifica com a infracció lleu  
el fet de transportar residus industrials d'una manera no adequada i, es sanciona com a greu el fet 
d'ocasionar, a més brutícia a la via pública pel fet de transportar aquests residus . 

14- "Article 116 aclarir-lo i proposem nova redacció: Quan una mateixa conducta infringeixi més d'un 
precepte d'aquestes ordenances es poden sancionar totes elles acumuladament".
Es desestima, ja que aquest article parla de que es poden imposar sancions diferents en un mateix 
moment.

15- "En la graduació de les multes es produeix una contradicció entre els articles 118 i 123. A més, el 
nostre Grup les considera del tot excessives, proposem que ambdós preceptes mantinguin els 
mateixos imports i proposem:

a) Infraccions lleus: fins a 250€,
b) Infraccions greus: fins a 500€,
c) Infraccions molt greus: fins a 1000€".

Es desestima. No existeix contradicció pel fet d'estar parlant de conceptes diferents. Per una banda es 
graduen les sancions i, per l'altre les multes coercitives.
A més, l'article 141 de la llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització de les 
mesures de govern local estableix graduar les infraccions amb els imports que s 'han establert a 
l'Ordenança.



16- "L'article 124,a) proposem modificar-lo: només en el sentit que la responsabilitat directa de la 
infracció és de qui la comet i, la responsabilitat civil , en cas de menors, serà dels pares o tutors".
Es desestima la proposta al considerar que el text és suficient clar en la matèria tractada i fa esment 
que el responsable de les infracció és l'autor material  tret del supòsit que sigui un menor que 
respondran els pares, tutors o guardadors legals. A més, a l'Ordenança no és el lloc per parlar de 
responsabilitat civil .

17- "L'article 104 proposem la seva exclusió. Aquestes ordenances no són el lloc de debat. És una 
declaració d'intencions i de postulats, que compartim, però totalment innecessaris en aquest text".
Es desestima al considerar que no hi ha cap declaració d'intencions sinó que tracta de quina manera 
s'ha de protegir al menor.

18- "Hi hauria una contradicció entre els articles  88,1 amb el 89,b). Proposem excloure la prohibició 
del 89.b), doncs sembla més una mesura recaptatòria, que no té en compte la finalitat del 88,1, que és 
mantenir net el terreny per evitar, entre d'altres, incendis."
Es desestima a l'entendre que no existeix ànim recaptatori sinó que és amb ànim de preservar i 
prevenir l'ecosistema.

19- Eliminar l'apartat d) de l'article 80, 92,4, 92,5 i 92,6, massa intervencionistes.
Es desestima al considerar-se que han de contemplar-se aquests articles per motius de salut pública.

20- "Eliminar l'apartat núm. 4 de l'article 82, per incongruent i innecessari. El títol del precepte diu: 
limitacions, i després en l'apartat núm. 4 es manifesta: per motius sanitaris es recomana no fumar dins 
d'aquests recintes".
Es desestima al considerar-se que no és incongruent amb el títol de l'article ja que es parla del rètols 
informatius als espais de lleure per a gossos i , en l'apartat nº 4 es recomana no fumar dins d'aquests 
recintes.

21- "Per últim, un detall més de l'article 86,3. Demanem fer constar que: la tala d'arbres..., es refereixi 
als catalogats".
Es desestima. S'ha redactat d'acord amb la normativa urbanística

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Estimar les al�legacions a l'Ordenança d'espais d'ús públic i civisme de Granollers, 
expressades pel Sr. Josep Casanovas Vaquero, en representació d'Iniciativa per Catalunya Verds de 
Granollers, que es relacionen a continuació:

1- "Article 18.- Retirada de residus i objectes abandonats
Els productes resultants de l’escombrada i neteja dels elements descrits en l’article 16 no poden, en 
cap cas, abandonar-se a la via pública, sinó que s’han de recollir i s’han de dipositar en els 
contenidors corresponents si el volum es reduït. En cas contrari s'hauran de portar a una de les 
deixalleries municipals".
S'estima la proposta i s'elimina "bosses de plàstic" per no ser tan estrictes.

2- "Article 42,3: L'Ajuntament podrà decidir el lloc més adequat per a la ubicació a la via pública dels 
contenidors necessaris per a la recollida de totes les fraccions dels residus, sense cap altra limitació 
que procurar una correcta i adequada distribució dels contenidors respecte dels usuaris d'aquests, i 
tindrà cura que aquestes instal�lacions no estiguin situades al davant dels accessos a activitats de 
restauració o de comerç d'alimentació fresca, també l'ajuntament vetllarà perquè la ubicació no dificulti 
la mobilitat i visibilitat dels vianants i conductors ".
S'estima la proposta i, s'afegeix "també l'ajuntament vetllarà perquè la ubicació no dificultin la mobilitat 
i visibilitat dels vianants i conductors ".

3- "Article 61.a)3: Les cadires i les taules s’han de disposar de manera que no impedeixin o dificultin, 
en cap moment, l’accés a les finques confrontats, als passos de vianants i a la fluïdesa del trànsit de 
vianants, i el pas de vehicles de serveis o d'emergència, així com l'ocupació dels carrils destinats a 
l'ús per les bicicletes".
S’estima la proposta i s'afegeix: "així com l'ocupació dels carrils destinats a l 'ús per les bicicletes".

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Estimar les al�legacions a l'Ordenança d'espais d'ús públic i civisme de Granollers, 
expressades per la Sra. Mariona Pons Rodríguez i el Sr. German Cequier Bardaji, en representació 



del grup municipal de Convergència i Unió, que es relacionen a continuació:

1- "No estem d'acord que la sanció prevista en els articles 112,1,39), 112,1,40) i 112,1,41), siguin 
qualificades de lleus, des del nostre Grup demanem que siguin qualificades de Greus, pel perill que 
pels ciutadans pot comportar no respectar la normativa que preveu l 'article 63,1 i 63,2".
S'estima parcialment al considerar que l'article 112,1,40 no és lleu sinó que s'ha de considerar com a 
infracció greu el fet de no habilitar un espai pel pas de vianants adequat i suficient a l 'entorn de l'obra.

2- "Posar en evidència que l'article 112,1,47) i 112,3,15), sancionen tots dos l'article 73,1), per tant, no 
cal posar-la dos vegades".
S'estima parcialment a l'entendre que l'article 112,1,47 ha de fer referència a l'article 30,1 de l'articulat 
i no al 73,1), al considerar-se que l'article 112,1,47) fa referència a la imatge, conservació i neteja de 
les activitats publicitàries com la col�locació de pancartes, banderoles, enganxada de cartells i 
adhesius i, demés a la via pública

3- "Es sanciona a través de diferents articulats una mateixa conducta: art: 112,4,1) fa una sanció 
genèrica en relació a l'article 79, però després tornem a sancionar apartats concrets d'aquest article 
en els 112,4,3) al 14), per innecessari".
S’estima parcialment, en el sentit que l’article 112,4,1) s'elimina ja que es duplica amb l'article 
112,4,14), però en cap moment s'ha d'excloure els apartats concrets de l'article 112,4,3) a 13) ja que 
són necessaris en el moment de sancionar. S'ha de fer esment que l'apartat 4,7 i 4,8 d'aquest article 
no existeixen i, per tant haurà d'adequar-se la numeració.

4- Es sanciona a través de diferents articulats una mateixa conducta: 112,4,24 i 112,1,53). Proposem 
deixar 112,4,24), doncs és genèric i es refereix a tot l 'articulat.
S'estima parcialment a l'entendre que l'article 112,4,24) no ha de fer referència a l'article 92 sinó que, 
a l'article 81,1) de l'articulat al correspondre particularment al Capítol de Protecció d'animals als 
Espais Verds. I, en canvi, l'article 112,1,53) fa referència als espais d'ús públic.

5- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,12 i 112,1,2. Amb 
que quedem?"
S'estima a l'haver tipificat la conducta com a lleu i greu, suprimint-se la infracció greu, 113,1,2) de 
l'articulat.

6- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,1,5) i 112,1,31). 
Amb que quedem?"
S'estima a l'haver-se sancionat la mateixa conducta i, per aquest motiu s'elimina l'article 112,1,31) al 
considerar-se greu la infracció de "realitzar pintades i gargots no autoritzats a edificis públics o privats, 
mobiliari urbà, o qualsevol altra lloc dels espais d 'ús públic o altres espais públics".

7- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,1,7) i 112,1,48). 
Amb que quedem?"
S'estima i s'elimina la infracció establerta a l'article 112,1,48), al considerar-se que els elements 
ornamentals o de publicitat que es col�loquin en l'àmbit de la Porxada han de sancionar-se com a greu 
al ser una zona protegida.

8- "Incongruència: una mateixa conducta es sanciona com a lleu i com a greu: 113,3,1) i 112,3,12). 
Amb que quedem?"
S'estima parcialment al considerar que l'article 113,3,1) ha de ser modificat el redactat perquè no 
comporti confusió i, per tant, el nou redactat és:
"Utilitzar la placa de senyalització de gual d 'un altre titular per un accés sense llicència  (art 64,9)".

9- "Article 114,3 i 4, caldria adreçar-los a un o uns preceptes dels articulats, seguint la mateixa tècnica 
que en la resta de conductes".
S'estima. A l'article 114,3) s'adreça al precepte de l'article 89. I l'article 114,4) s'adreça al precepte de 
l'article 32.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-   Aprovar la rectificació de les errades tipogràfiques i correccions de redacció següents : 



Article 20.- Obres als espais d'ús públic.
Els paràgraf 8è d'aquest article s'ha de modificar per la propera entrada en vigor de l'Ordenança 
reguladora del soroll i les vibracions :

A on diu: 
8- Els treballs temporals o continuats que es duguin a terme en l’àmbit dels espais d'ús públic o a cel 
obert en l’àmbit privat s’han d’ajustar a la reglamentació següent:
a) L’horari de treball serà l'indicat a l’annex I.
b) En casos excepcionals i només per necessitats d’urgència amb coneixement de l’Ajuntament, es 
podran autoritzar treballs temporals fora d’aquest horari.
c) L’empresa encarregada dels treballs adoptarà les mesures oportunes per evitar superar els 
nivells d’immissió fitxats a la zona, d’acord amb el mapa de capacitat acústica municipal aprovat per 
l’Ajuntament. Si per imperatius tècnics o altres, no és possible respectar els nivells d’immissió de la 
zona de sensibilitat acústica, el veïnat ha de ser informat amb antelació per l’empresa responsable 
respecte a la franja horària en què es portaran a terme els treballs.
Ha de dir: 
8- Els treballs temporals o continuats que es duguin a terme en l’àmbit dels espais d'ús públic o a cel 
obert en l’àmbit privat, s’han d’ajustar en matèria acústica al que disposa l'Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions, i a la reglamentació següent: 
a) L’horari de treball serà l'indicat a l’annex I.
b) En casos excepcionals i només per necessitats d’urgència amb coneixement de l’Ajuntament, es 
podran autoritzar treballs temporals fora d’aquest horari. 
c) L’empresa encarregada, si per imperatius tècnics o altres no és possible respectar els nivells 
d’immissió de la zona de sensibilitat acústica, haurà d'informar el veïnat amb antelació respecte a la 
franja horària en què es portaran a terme els treballs.

Article 29.- Grafits
Modifiquem lleugerament el redactat per fer esment dels responsables de les pintades. 

A on diu:
2- L'obligació de netejar les pintades recau en el titular del bé afectat. L’Ajuntament, amb el 
consentiment previ i a càrrec de les persones titulars dels béns afectats, podrà netejar o reparar els 
danys efectuats per les pintades o grafits de manera subsidiària, en finques situades en el casc antic o 
en zones de molta afluència de vianants i, excepcionalment, en la resta de la ciutat.
Ha de dir: 
2- L'obligació de netejar les pintades recau en el titular del bé afectat, sense perjudici de les accions 
que es puguin dur a terme en cas que l'infractor sigui identificat. L’Ajuntament, amb el consentiment 
previ i a càrrec de les persones titulars dels béns afectats, podrà netejar o reparar els danys efectuats 
per les pintades o grafits de manera subsidiària, en finques situades en el casc antic o en zones de 
molta afluència de vianants i, excepcionalment, en la resta de la ciutat.

Article 30.- Publicitat
Els paràgrafs 3r i 4rt d'aquest article s'han de modificar per adaptar-los al que disposa l'Ordenança 
reguladora dels sorolls i les vibracions .

A on diu: 
3- Les activitats publicitàries amb megafonia i/o música que realitzin els establiments comercials i 
entitats, tant sigui en llocs fixes com de manera ambulant, estaran subjectes a la prèvia autorització 
municipal i al pagament de la taxa corresponent.
Ha de dir: 
3- Les activitats publicitàries amb megafonia i/o música que realitzin els establiments comercials i 
entitats, tant sigui en llocs fixes com de manera ambulant, estaran subjectes al que disposa 
l'Ordenança de sorolls i a l'horari de l'Annex I, hauran de disposar d'autorització municipal i a realitzar 
el pagament de la taxa corresponent.

A on diu: 
4- La col�locació temporal d’altaveus a les façanes dels immobles, i altres elements del mobiliari urbà 
queda subjecta a l’autorització expressa municipal .
Ha de dir: 
4- La col�locació temporal d’altaveus a les façanes dels immobles o en elements del mobiliari urbà 



estarà subjecte al que disposa l'Ordenança de sorolls i a l'horari de l'Annex I, i requereix l’autorització 
expressa municipal.

Article 33.- Actuacions de la ciutadania en cas de nevada
Modifiquem lleugerament el redactat de l'article per harmonitzar-lo amb l'article 103.3.

A on diu: 
1- Davant d’una nevada, la propietat dels immobles i els responsables i, subsidiàriament, els seus 
usuaris  han de col�laborar, amb els seus propis mitjans, a netejar la neu i el gel dipositats a la vorera 
davant de la seva façana, a l’objecte de deixar espai suficient lliure per al pas de vianants .
Ha de dir: 
1- En cas de nevada, els propietaris dels immobles i, subsidiàriament, els seus usuaris, col�laboraran  
amb els seus propis mitjans, a netejar la neu i el gel dipositats a la vorera davant de la seva façana, 
d'acord amb els consells generals del servei de protecció civil i les ordres i indicacions que provinguin 
de les autoritats municipals. 

Article 35.- Definicions
S'ha de modificar un error de mecanografia del paràgraf 3r.

A on diu:
3- Els residus industrials que es descriuen al capítol VII, no poden ésser considerats assimilables als 
municipals i no són objecte de regulació a través d’aquesta ordenança. 
Ha de dir: 
3- Els residus industrials que es descriuen al capítol VI, no poden ésser considerats assimilables als 
municipals i no són objecte de regulació a través d’aquesta ordenança.

Article 40.- Obligacions dels usuaris
A proposta dels tècnics de Medi Ambient es modifica al paràgraf 3r l'horari per dipositar residus als 
contenidors de recollida selectiva de vidre . 

A on diu: 
3- L’horari que s’estableix per dipositar les escombraries del tipus orgànic i de rebuig dins els 
contenidors és el que s’indica a l’annex I d’horaris d’aquesta ordenança. Les deixalles de recollida 
selectiva es poden dipositar als respectius contenidors durant les 24 hores del dia, excepte el vidre 
que s'haurà de dipositar entre les 8 i les 22h.
Ha de dir: 
3- L’horari que s’estableix per dipositar les escombraries del tipus orgànic i de rebuig dins els 
contenidors és el que s’indica a l’annex I d’horaris d’aquesta ordenança. Les deixalles de recollida 
selectiva es poden dipositar als respectius contenidors durant les 24 hores del dia, excepte el vidre 
que s'haurà de dipositar entre les 8 i les 21h.    

Article 48.- Lliurament
Al paràgraf b) s'ha corregir una errada de redactat. 

A on diu:  
b) Quan la runa generada provingui d’obres d’enderroc, majors o similars, serà obligatòria la 
contractació, si escau, d’un contenidor, ja sigui de tipus sac o metàl�lic, així com l’entrega de la runa 
generada a un gestor autoritzat que haurà d’emetre el justificant de recepció corresponent. 
Ha de dir: 
b) Quan la runa generada provingui d’obres d’enderroc, majors o similars, serà obligatòria la 
contractació d’un contenidor, ja sigui de tipus sac o metàl�lic, així com l’entrega de la runa generada a 
un gestor autoritzat que haurà d’emetre el justificant de recepció corresponent. 

Article 49.- Autorització
Cal modificar al paràgraf 2n el nom del registre corresponent.  

A on diu: 
2- Els transportistes de terres i runes han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de 
Residus de Catalunya.
Ha de dir: 
2- Els transportistes de terres i runes han d’estar inscrits en el Registre General de Transportistes de 



Residus de Catalunya.

Article 55.- Residus especials, no especials i inerts
En el paràgraf 2n cal modificar la normativa indicada. 

A on diu: 
2- A l’efecte del punt anterior es consideren residus especials, no especials i inerts, els definits a 
l’article 29 de la Llei 6/1993 de 15 de juliol, de residus, modificada per la Llei 15/2003, de 13 de juny, 
reguladora dels residus.
Ha de dir: 
2- A l’efecte del punt anterior es consideren residus especials, no especials i inerts, els definits al 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
Residus. 

Article 62.- Llicència i horaris
A l'apartat 3 d'aquest article modifiquen una errada en la indicació de l 'annex. 

A on diu: 
3- Totes les llicències de taules i cadires del terme municipal hauran de complir les condicions de la 
llicència que es detallen a l'annex IX d'aquesta ordenança. Aquestes llicències podran quedar 
condicionades per les afectacions o limitacions que puguin provocar la realització d'esdeveniments 
esportius i actes festius de remarcada importància, mercats setmanals, tant per motius de conservació 
dels actes d'interès cultural i tradicional, com per la magnitud d'aquests, de manera que l'Ajuntament 
podrà limitar o suspendre temporalment la llicència concedida .
Ha de dir: 
Totes les llicències de taules i cadires del terme municipal hauran de complir les condicions de la 
llicència que es detallen a l'annex III d'aquesta ordenança. Aquestes llicències podran quedar 
condicionades per les afectacions o limitacions que puguin provocar la realització d'esdeveniments 
esportius i actes festius de remarcada importància, mercats setmanals, tant per motius de conservació 
dels actes d'interès cultural i tradicional, com per la magnitud d'aquests, de manera que l'Ajuntament 
podrà limitar o suspendre temporalment la llicència concedida .

TÍTOL VII. Usos als espais verds.
CAPÍTOL IV. Protecció de l'entorn
S'ha detectat un error el número d'aquest capítol, que ha de ser CAPÍTOL V.

Article 105.- Mendicitat
Modifiquem lleugerament el redactat de l'apartat 1 per motius lingüístics. 

A on diu: 
1- Es prohibeix l'exercici de la mendicitat, i especialment la que s'exerceixi amb menors d'edat o que 
es dugui a terme mostrant al públic malalties, xacres, malformacions del cos o exposant persones 
amb deficiències físiques o psíquiques, o qualsevol altra acció que pugui degradar la persona i/o ferir 
la sensibilitat de les persones. 
Ha de dir: 
1- Es prohibeix l'exercici de la mendicitat, i especialment la que s'exerceixi amb menors d'edat o que 
es dugui a terme mostrant al públic malalties del cos o exposant persones amb deficiències físiques o 
psíquiques, o qualsevol altra acció que pugui degradar la persona i/o ferir la sensibilitat de les 
persones. 

Article 108.- Sorolls
Cal modificar l'horari que es detalla al punt 2 per ajustar-lo al que diu l'Ordenança de sorolls i 
vibracions. 

A on diu: 
2- Es prohibeix emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil�litat veïnal, especialment entre les 22 
hores i les 8 hores, excepte quan provingui d’activitats populars, tradicionals o festives autoritzades, o 
d'activitats de neteja, manteniment o similars regulades a l 'annex I. En els casos de difícil o impossible 
mesurament instrumental se seguirà el criteri dels agents de l’autoritat i els usos de la correcta 
convivència social.
Ha de dir: 



2- Es prohibeix emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil�litat veïnal, especialment entre les 23 
hores i les 8 hores, excepte quan provingui d’activitats populars, tradicionals o festives autoritzades, o 
d'activitats de neteja, manteniment o similars regulades a l 'annex I. En els casos de difícil o impossible 
mesurament instrumental se seguirà el criteri dels agents de l’autoritat i els usos de la correcta 
convivència social.

Article 110.- Utilització de l'espai públic per oferir, demandar o mantenir serveis de naturalesa sexual
A proposta de l'Àrea de Seguretat Ciutadana es modifica el redactat d'aquest article. 

A on diu: 
Es prohibeixen les conductes o relacions de naturalesa sexual amb les quals s'ofereixi, es sol�liciti, 
s'exhibeixi, es negocii, s'accepti o es mantingui de manera directa o indirecta als espais d'ús públic, 
que comportin retribució econòmica.
Ha de dir: 
Es prohibeix als espais públics oferir, sol�licitar, exhibir, negociar, acceptar o mantenir, de manera 
directa o indirecta, les conductes o relacions de naturalesa sexual que comportin retribució 
econòmica. 
 
Article 112.- Infraccions lleus
1. Infraccions lleus en matèria de neteja i manteniment d’edificis i dels espais d'us públic, i de la 
utilització d’aquests espais d'us públic. 
- Error de numeració amb omissió dels números entre el 1.35 i 1.38, ambdós inclosos, per la qual cosa 
tots els punts posteriors canviaran de número correlativament.

4. Infraccions lleus en matèria d'espais verds i animals. 
- Error de numeració amb omissió dels números 4.7 i 4.8, per la qual cosa tots els punts posteriors 
canviaran de número correlativament.

5. Infraccions lleus en matèria de comportament i conducta.
- Cal canviar el redactat del punt 11 per adequar-lo a l'article 110. 

A on diu: 
5.11 Exhibir, mantenir, acceptar, negociar, sol�licitar o oferir qualsevol conducta de naturalesa sexual 
als espais d'us públic (art. 110)
Ha de dir: 
5.11 Exhibir, mantenir, acceptar, negociar, sol�licitar o oferir qualsevol conducta de naturalesa sexual 
als espais d'us públic, que comportin retribució econòmica (art. 110)

Article 113.- Infraccions greus
Modifiquem el redactat per adaptar-lo al de l'article 105.2

A on diu: 
5.2- Exercir la mendicitat amb menors d'edat o mostrant al públic malalties, xacres o malformacions 
del cos o exposant persones amb deficiències físiques o psíquiques, o qualsevol altra acció que pugui 
degradar la persona i/o ferir la sensibilitat de les persones. (art. 105) 
Ha de dir:
5.2- Exercir la mendicitat amb menors d'edat o mostrant al públic malalties del cos o exposant 
persones amb deficiències físiques o psíquiques, o qualsevol altra acció que pugui degradar la 
persona i/o ferir la sensibilitat de les persones. (art. 105) 

CAPÍTOL II. Multes coercitives
S'ha de modificar el número del capítol ja que li correspon el IV .

CAPÍTOL IV. Responsabilitat
S'ha de modificar el número del capítol ja que li correspon el V .

ANNEX I – HORARIS
- A proposta del Servei de Medi Ambient s'inclou la referència als articles  30.3 i 30.4 sobre l'horari d'us 
de megafonia i altaveus als espais d'us públic, que serà de 8 a 21h.   
- Es modifica l'horari de l'article 20, separant en dos apartats els horaris del 20.5 (de 8 a 20h.) i del 
20,8 (de 8 a 21h).



- Es modifica l'horari de l'article 40.3, apartat recollida selectiva:
A on diu:
Diposit de residus de recollida selectiva , les 24h del dia (excepte vidre de 8 a 22h.)
Ha de dir: 
Diposit de residus de recollida selectiva , les 24h del dia (excepte vidre de 8 a 21h.)

- Es modifica l'horari de l'article 71:
A on diu: 
Horari dels quioscos i similars , de 8 a 22h.
Ha de dir: 
Horari dels quioscos i similars , de 6:30 a 22h

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Aprovar l'Ordenança d'espais d'ús públic i civisme de Granollers, el text íntegre de la qual 
s'annexa a aquest acord, i acordar la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, prèvia comunicació al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya . 

Alcalde president:
Molt bé. El senyor Camps farà l’explicació i la defensa, endavant.

Sr Camps:
Bé, en el Ple del mes de maig es va portar a aprovació inicial l’ordenança municipal dels espais d’ús 
públic i civisme. No m’hi referiré perquè ja la vam explicar, m’hi vaig estendre quan la vaig presentar 
en el Ple del mes de maig. Però sí que voldria recordar breument, tres objectius concisos que 
buscàvem en l’ordenança, per un costat recollir en una sola ordenança la majoria de les incidències i 
activitats que es produeixen a la via pública. En segon lloc, facilitar l’actuació de tots els agents 
municipals relacionats amb l’ús dels espais públics i millorar-ne la coordinació. I en tercer lloc, facilitar 
a la ciutadania el coneixement de les normes que regeixen l’ús de l’espai públic i de les normes 
cíviques i de convivència amb l’objectiu d’avançar cap a un model de ciutat que volem més cívic i 
respectuós amb l’espai públic.

Bé, durant el transcurs d’aquests mesos s’ha obert el període per a la presentació d’al�legacions i, 
abans de les vacances d’estiu, van ser analitzades pels serveis tècnics. Posteriorment, durant el mes 
de setembre, hem mantingut reunions amb els grups municipals que han presentat al�legacions per 
cercar punts de trobada. Concretament, com s’ha referit la secretària, s’han rebut aportacions dels 
grups municipals de Convergència i Unió i del Partit Popular, i també d’Iniciativa per Catalunya-Verds. 
La voluntat de l’equip de govern ha estat la d’incorporar totes aquelles propostes que avançaven en la 
millora del text original. Ho vam fer durant la fase de redacció de l’ordenança i s’ha continuat ara amb 
la voluntat de sumar, de cercar el consens. Ho deia el dia de la presentació de l’ordenança en el Ple 
del mes de maig: aquest és un tema, en el qual, especialment fóra bo recollir el màxim de consens.

Ara faré una mica, molt resumidament el contingut de les al�legacions presentades, Iniciativa per 
Catalunya-Verds va presentar un total vuit al�legacions. D’elles se n’han admès quatre que fan 
referència a temes de residus, a obres a la via pública i l’ús de les terrasses dels bars. Entre les 
desestimades, cal subratllar les que feien referència a la proposta de què s’eliminés de l’ordenança de 
tota referència a la mendicitat i a la prostitució.

Dels suggeriments del Partit Popular que no es van formular en forma d’al�legacions, però sí que en el 
Ple de maig es van formular, doncs en les reunions que hem mantingut hem incorporat, per exemple, 
la modificació de l’horari d’obertura dels quioscs, que passa a ser a les sis trenta del matí, la 
reformulació del text que feia referència a la mendicitat, o la col�laboració ciutadana en la neteja de 
carrers en cas de nevades, per exemple.

Cal dir que el major nombre d’al�legacions presentades ha estat per part del grup municipal de 
Convergència i Unió. Bàsicament podríem resumir que han estat desestimades aquelles que 
consideraven que es tipificava alhora com a lleu i greu una mateixa falta. I en les reunions 
mantingudes es vam intentar argumentar per part de l’equip redactor tècnic que es tractava de fets 
diferents. I en canvi, hem acceptat propostes que anaven dirigides a aclarir la tipificació d’algunes 
faltes, i també altres aspectes que ara no és motiu d’estendre’s, està a l’informe.



Vull agrair les aportacions rebudes. Les hem entès que anaven dirigides a proposar una millora del 
text original. Serveixin aquestes paraules per mostrar el meu agraïment perquè demostren l’interès a 
l’hora d’estudiar l’ordenança. Un cop aprovada definitivament entrarem en el complex procés de la 
seva aplicació. Tal i com es va esmentar en el Ple de maig, estem ultimant des del grup municipal de 
Civisme i Convivència Ciutadana el Pla d’actuació municipal pel Civisme i la Convivència, el qual 
esperem aprovar per Junta de Govern en les properes setmanes. El meu compromís és de presentar i 
debatre el document amb la resta de grups municipals a la Comissió Informativa de Programació, 
Relacions Ciutadanes i Serveis d’Alcaldia abans de la seva aprovació . Moltes gràcies.

Alcalde president:
Aquí sí que hi ha demanades intervencions. Per part d’Esquerra Republicana, no. Per part del Partit 
Popular, endavant senyor Fermí Gutiérrez. 

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies senyor alcalde. Com molt bé ha dit el regidor Albert Camps, en el passat mes de maig es 
va aprovar la fase inicial de l’Ordenança dels Espais d’Ús Públic i Civisme, i en el que l’equip de 
govern no va voler suprimir o modificar determinats articles, en els que el Grup Municipal Popular no 
hi estava d’acord. Per la qual cosa, el nostre grup no li va donar suport.

Després de la reunió del passat 15 de setembre pràcticament no s’han modificat els articles en els que 
no hi estàvem d’acord, o en alguns, simplement s'ha modificat la paraula però amb el mateix significat, 
i sense voler tornar a fer referència explícita de cadascun d’ells, ja que es va fer en l’esmentat Ple de 
maig. Sí voldria fer referència a alguns que creiem són importants. Com per exemple l'article 24.2, tot i 
estar d'acord en què els propietaris són responsables d'instal�lar les proteccions necessàries per tal 
d'evitar que es posin els coloms o niïn a l'interior, no s'ha tingut en compte l'afegit que vàrem proposar 
i que deia: Tot i que l'ajuntament farà el possible per eliminar els coloms o altres plagues d'ocells. 
Doncs entenem que per molt que els propietaris tractin d'eliminar els coloms, no serà possible si 
l'ajuntament no hi col�labora més.

O l'article 29.2, en el que continua sent el propietari de l'immoble el responsable de la neteja de les 
pintades, i per nosaltres, la obligació de netejar les pintades hauria de ser: primer de l'infractor si és 
que es coneix, i si no és així, dels serveis municipals. Els volem recordar que, a petició del Partit 
Popular es van comprometre a crear un equip de persones pe netejar les pintades que tan mal fan a la 
vista, i en alguns lloc sembla una estampa pròpia d'un país tercermundista. 

És curiós que l'Ajuntament obliga els propietaris a netejar les pintades dels immobles. Recordem el 
procés: S'envia notificació als propietaris, junt amb una foto de la façana, dient-los que han de 
netejar-ho, i si no ho farà l'Ajuntament amb càrrec als propietaris dels immobles. Però se n'oblida, tot 
sovint, de netejar les façanes de les instal�lacions municipals de les que és responsable directe 
l'Ajuntament. Tampoc s'han tingut en compte les al�legacions a l'article 65 on per nosaltres s'haurien 
de revisar les zones de càrrega i descàrrega. D'igual manera, volem remarcar que no s'ha volgut 
eliminar l'apartat 2 de l'article 97, en el que creiem que davant de la llei tots som iguals, i les injúries o 
calúmnies han de ser sancionades d'igual forma; siguin dirigides als funcionaris i treballadors 
municipals, o al treballador de l'empresa privada.

I per finalitzar, també volem fes esment de l'article 69.4 on l'Ajuntament demana un llistat d'ubicació 
actualitzat dels punt on estiguin situats tots els venedors de l'ONCE, i la nostra proposta era que se 
sol�licités el llistat d'ubicació únicament de tots els quioscos, tot i tenir en compte que quan s'ha de 
col�locar un quiosc, sempre és amb l'autorització de l'Ajuntament, per tant tenen sobradament el seu 
control.



El cert és que l'única modificació que ens han acceptat és la de l'article 71, la dels horaris, on es parla 
dels horaris de les activitats i ocupacions dels espais d'ús públics. Tots amb un mateix horari 
d’obertura i que l’equip de govern havia establert de 8 a 22 hores. Entenem que aquest horari podria 
haver anat bé per uns determinats quioscos com: de gelats, de plantes, o material pirotècnic, però que 
res tenia a veure amb els quioscos de publicacions, o de l’ONCE, que segons manifestacions del 
propis interessats, hagués estat un despropòsit, doncs en el cas dels quiosquers de publicacions, 
reben la premsa al voltant de les 6 de matí. Per tant, a petició d’aquest grup, l’horari per tots restarà 
establert de 6:30 a 22 hores. Aquesta modificació en l’horari serà beneficiós, d’una banda, pels propis 
quiosquers, que no per ser pocs són menys importants, i d’altra pels clients. 

Entenem que les ordenances són necessàries, però no s'han de fer unes on tot són obligacions i 
deures pel ciutadà, i cada vegada es colla més a tots, quan en realitat s'ha de collar els incívics, que 
curiosament són els menys collats. Per tot això, el Grup Municipal Popular s'abstindrà en la votació. 
Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió. Senyor Canal, endavant.

Sr. Canal:
Sí, gràcies. Tal i com vàrem fer en el Ple del mes de maig, el nostre Grup Municipal donarà suport a 
les ordenances que avui es presenten. Convergència i Unió va donar i dóna suport a la iniciativa del 
govern de la ciutat, tot entenent que recollint en un sol text les ordenances disperses en diferents 
normatives de l’Ajuntament de Granollers, sobre l’ús dels espais públics i del civisme, resultarà més 
aclaridor per la ciutadania. Malgrat aquesta posició inicial del nostre Grup, no treu que un cop analitzat 
el text definitiu haguem fet noves propostes de millora, essent acceptades algunes d'elles.

Tot i així, volem continuar insistint, com hem fet sempre des del nostre Grup en l'aprovació d’altres 
ordenances municipals, arran del hàbit, del mal hàbit al nostre entendre, d’aquest govern municipal 
d’entrar massa al detall, a la casuística excessiva. Així ho hem posat de manifest al regidor senyor 
Camps: trobem exagerada aquesta tendència a l'especificitat, doncs és una manera de limitar la lliure 
expressió dels nostres ciutadans, immiscint-nos en la seva vida privada. Sense oblidar una qüestió 
que es de pura tècnica legislativa, aplicable tant als reglaments com a les ordenances, això és, que 
les normes de caràcter sancionador o prohibitives han de tendir a regular supòsits de fets generals i 
no casuístiques particulars, tot i tenint present que el dret sancionador ha de ser sempre la darrera 
alternativa.

Dit això, només volem tornar a comentar un aspecte en relació a l’import de les sancions que preveu 
l’ordenança. Des del nostre Grup es va proposar un rebaixa quantitativa important. El govern presenta 
unes sancions que van: les lleus fins a 750 euros, les greus fins a 1.500 euros, les molt greus fins a 
3.000 euros. El nostre Grup va proposar una rebaixa considerable d’aquests sostres, demanant que 
les sancions lleus quedessin en un topall de 250 euros, les greus de fins a 500 euros i les molt greus 
de fins a 1.000 euros.

Entenem que la proposta no és per menystenir-la. Creiem que l’import que proposàvem i que 
proposem, està més d'acord amb la realitat salarial del nostre país, sabent que el salari mínim 
interprofessional d’aquest any està fixat en 633 euros. No ens val la seva resposta que la graduació 
que estableix l’ordenança és la que prescriu la llei 57/2003, perquè el que fa la llei és establir sostres i 
està en les nostres mans, concretament en les seves mans, fixar sostres més baixos atenent la realitat 
econòmica de la majoria dels granollerins. Creiem que els sostres fixats per vostès són excessius, i 
donat que la pròpia ordenança estableixen uns criteris per la determinació final de la sanció, estarem 
a l’aguait en saber l'aplicació d'aquest règim sancionador.

Per últim, des del nostre Grup sempre els critiquem un afany recaptador que podrien evitar proposant 
que les multes puguin ser substituïdes total o parcialment per treballs en benefici de la comunitat o 
participació en activitats cíviques. Aquest aspecte, que ha quedat pendent de la l’aprovació d’un 
protocol d’actuació a l’efecte. Nosaltres els proposem que facin aquest protocol amb celeritat, perquè 
quan entrin en vigor aquestes ordenances sigui operatiu i es puguin aplicar aquestes mesures 
alternatives a les sancions, d'acord amb el lema de Granollers ciutat educadora.



Quan es regula a l’article, per exemple l’article cent quatre: la protecció del menor i d’altres col�lectius 
amb especial vulnerabilitat. També aquí els proposem que siguin agosarats i vagin més enllà de la 
simple multa econòmica, tot establint, per exemple, serveis de mediació específics per protegir 
l’interès superior dels nens i nenes, i amb un objectiu clar, que el menor infractor sigui conscient del 
dany causat a la comunitat.

I, ja per acabar, trobem a faltar que des d'aquestes ordenances es digui explícitament com utilitzarà 
l’Ajuntament l’import de les sancions recaptades. Tot i això, ja els hi hem dit al principi, els donarem el 
nostre recolzament en aquestes ordenances tot i creient es poden anar millorant en un futur. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Canal. Té la paraula el senyor Albert Camps. Endavant.

Sr. Camps:
Bé, passo a contestar, bé, jo crec que... jo penso que no... contestant al Grup Popular, ja m’hi he 
referit en l’explicació, jo penso que hem acceptat, i poso per testimoni en les reunions que vam tenir, 
més d’un dels aspectes que s’ha comentat, eh! Penso que la voluntat va ser la d’intentar arribar a 
l’acord amb més punts i alguns d’ells han estat recollits amb l’afany aquest de buscar l’acord . Tot i que 
a vegades preferint fins i tot el text original, però per la voluntat d’arribar a l’acord, doncs, l’objectiu es 
sumar el màxim de suports; però bé, no ha estat possible.

Bé, en tot cas, ha esmentat uns temes. Clar, l’Ajuntament, i tant que treballa, per exemple, per eliminar 
les plagues de coloms, no? i tenim una actuació que es fa des de Salut Pública que es fa també al 
costat i ajudant també a les comunitats de propietaris que tenen aquest problema, però vostè entendrà 
que en el cas de què el problema transcorri en els habitatges residencials, privats de la gent, del 
ciutadà, doncs correspongui la responsabilitat de solucionar el problema, doncs als propis ciutadans. 
Tot i això, li manifesto que hi ha aquest treball, de treball conjunt per part dels Serveis Municipals que 
s’encarreguen del tema.

Per altra part, el tema de les pintades, que ja va vostè comentar fa uns mesos. Bé, és que l’Ajuntament 
de Granollers destina seixanta-cinc mil euros a l’any per resoldre aquest tema de les pintades. I 
nosaltres considerem sempre de què... és clar, que el que volem és perseguir l’infractor i per això fem 
aquestes ordenances, i per això hi ha aquest codi sancionador, tant dur, que considera una falta greu. 
I per tant, és un tema per qual nosaltres estem d’acord que el primer que cal fer és intentar trobar a 
l’infractor. També participen els Serveis Municipals, com he comentat, a netejar a les pintades que es 
produeixin en l’espai públic. Però entendrà que les pintades que es produeixin en l’espai privat, doncs 
ha de correspondre al propi veí, doncs la seva neteja. Així, ho considerem.

Parla... perquè també ho va esmentar en el mes de maig, i tornem a parlar-ne; el tema de les injúries i 
calumnies, que sembla que fem discriminació en els funcionaris o no. No fem cap mena de 
discriminació, vostè agafa un article, però s’oblida de l’article anterior en el qual, parla de què tot 
ciutadà, doncs ha de ser tractat amb educació, i que no fer-ho, doncs no és correcte. El que passa és 
que d’alguna manera aquest article, i vam comentar-ho a la reunió. El que és fa d’alguna manera és 
esmentar l’autoritat pública, com un element a protegir, no? Perquè està actuant, no com a ciutadà si 
no com a autoritat, i això vam intentar explicar-li i que s’entengués. Res de controlar els venedors de 
l’ONCE, en absolut. Justament ho vam estar comentant, de vegades va bé saber la ubicació d’on 
estan per a protegir; per protegir davant de reclamacions que es puguin produir de ciutadans, en el 
qual, es pugui dir: en el conveni que hi ha en aquesta organització, hi ha aquests llocs, aquests 
emplaçaments, que aquesta entitat té. Que aquesta organització té a la ciutat. I per tant ens ho 
semblava bé que l’Ajuntament sàpiga on estan ubicats, però per ajudar, no per perjudicar, no per 
controlar, no? per ajudar.



Passo ara a contestar els comentaris de Convergència i Unió, agraeixo el seu suport de nou a 
l’ordenança. Una ordenança... aquí tenim una... no ens posem d’acord, no? per part dels tècnics se’ns 
exigeix de què una ordenança ha de ser el màxim d’específica o sigui que no pot ser generalista. 
Perquè quan més es pugui determinar els casos, més just és aplicar a llavors i determinar les faltes 
que s’han comès. Per tant, aquí tenim punts de... no, no ens hi trobarem amb això, eh! però jo crec que 
s’ha d’escoltar als tècnics, que s’ho troben en el dia a dia, i això ens han demanat, eh! Per tant, no 
volem en cap moment entrar a la vida privada de les persones, si no a poder aplicar la norma de la 
millor manera possible, eh!

Sobre l’import de les sancions, bé, nosaltres fixem una banda, ja li vam explicar que caldrà fixar per 
cada falta l’import i que això, doncs ja es va comentar, de què es desenvoluparia i que aquí també en 
podem parlar. Però no és que anem a aplicar el topall màxim de les sancions, si no que la normativa 
ens permet, doncs dins dels marges aquests que fixa, establir el sostre dels imports que considerem 
necessaris, no? en canvi, sí que ens hem posat d’acord en tipificar faltes que fins ara eren lleus, com 
per exemple les pintades, de considerar-les com a greus i això ens hem trobat, no? vull dir que aquí, jo 
penso que tenim discursos que hem coincidit. 
No hi ha cap mena d’afany recaptatori i precisament estem treballant, podem presentar d’aquí a ben 
poc, tot un treball que hem estat fent els darrers mesos de organitzar, de reorganitzar, tots els treballs 
que es fan de reparació, que ja se’n fan des de fa anys a l’Ajuntament de Granollers, però fins i tot ara, 
doncs aprofitant tot aquest treball que estem fent amb les ordenances, i el grup que tenim de treball 
sobre temes de civismes i de convivència, doncs hem fet un nou replantejament, que no hi ha cap 
problema que en la Comissió Informativa que toqui, doncs d’explicar com l’hem d’organitzat. 
Justament, per ordenar i per millorar i per posar en valor els treballs de reparació en bé a la comunitat .

I finalment, és clar, que la sanció és l’últim recurs, i vam comentar-ho fa uns mesos. Nosaltres no 
veiem les ordenances com un fet punitiu, com a objectiu principal, si no que el que volem és utilitzar la 
mediació, l’educació com a sistema que ens permet avançar de fons i per tant, aquesta ordenança és 
un instrument. Que, per això jo demanava el suport dels grups, perquè és un instrument que tots 
plegats podem avançar en aquesta ordenança, en el camí de tenir una societat cada vegada més 
cívica. No només des del punt de vista polític, donant, torno a dir com a primera rellevància i com a 
punt important el que és, com bé han apuntat vostès els servei de mediació, el paper dels educadors 
de carrer, dels serveis socials, fins i tot els agents de l’autoritat, que el que primer que cal és no 
sancionar si no també formar. I per suposat que la protecció dels infants, per a nosaltres és un fet 
prioritari.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si algú més vol intervenir... sí, endavant, senyor Gutiérrez.

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies senyor alcalde. Molt breument, a més és que el senyor Albert Camps ha fet precisament 
una... ens ha acceptat alguna cosa, amb el cas de les nevades per exemple. Jo li vull dir que l’únic 
que s’ha acceptat... fixi’s el canvi que s’ha acceptat. Deia: els ciutadans han de col�laborar i la canviem 
per: col�laboraran. Digui’m la diferència que hi ha amb això. I parlant de la neteja, que diu que ens 
gastem seixanta-cinc mil euros a l’any, jo sincerament, amb la neteja seixanta-cinc mil i setanta-cinc 
mil; el que calgui. Jo crec que hi ha prioritats. Simplement això, res més.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canal? No? El senyor Camps per tancar sis plau.

Sr. Camps:



Bé, el text original parlava de què en el cas de les nevades, em sap greu parlar d’aquest nivell tant 
particular, eh! però parlava de què exigia en el ciutadà la neteja, ara no parlem d’exigir, parlem de 
col�laborar, és molt diferent, eh! i per tant, hem canviat, cosa substancial, eh! i podria discutir el fons 
d’aquest tema, que no hi vull entrar. I del tema de les pintades, miri, vostè, pot considerar el que estimi 
oportú, jo penso que si un dia suméssim en una bossa tots els diners públics que destinem a resoldre 
temes d’incivisme, doncs els podríem destinar a moltes altres coses que són necessàries en la 
situació en què ens trobem, no?

Però ens hi sembla que el tema de la neteja..., el tema de la neteja de pintades, que l’Ajuntament ja fa 
el seu esforç econòmic important en els temps en que estem, ja li he avançat una quantitat que hi 
destinem, i que segurament crec que és posterior i podríem sumar-hi la destrossa de mobiliari, i altres 
temes que ens hem d’ocupar, que és el que es correspon, i que és el que hem de fer, no? 

Bé, jo insisteixo en què vostè va treien temes, jo li podria treure uns quants més que vam acceptar, eh! 
però ara no és el moment ara d’aquest tema.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, aquí clouríem el debat. És el moment de la votació: Vots favorables a la proposta? 
Vint-i-un. Vots contraris? Cap abstencions? Dos. Molt bé, per tant quedarien aprovades les 
ordenances d’ús públic i civisme.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 21212121 PSCPSCPSCPSC::::    14141414 CIUCIUCIUCIU::::    5555 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        capcapcapcap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 2222 PPPPPPPP::::    2222

El senyor Germán Cequier no s’ha incorporat encara a la sessió en aquesta votació.

Alcalde president:
Passem a la Comissió informativa de Secretaria, Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció 
Econòmica. Punt número cinc, en el qual, es tracta de fer l’aprovació dels comptes generals de 
l’Ajuntament, i dels organismes autònoms de l’exercici  2009. Endavant.

Sí, en tot cas, acaba d'incorporar-se ara mateix el senyor Cequier.
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CENTRALSCENTRALSCENTRALSCENTRALS,,,,    HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LAPROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LAPROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE LAPROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L''''AJUNTAMENT IAJUNTAMENT IAJUNTAMENT IAJUNTAMENT I    
ORGANISMES AUTÒMOSORGANISMES AUTÒMOSORGANISMES AUTÒMOSORGANISMES AUTÒMOS ,,,,    CORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A LCORRESPONENT A L ''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE     2009200920092009

El compte general de l'exercici de 2009 que correspon al pressupost de la corporació, ha estat 
confeccionat d'acord amb el conjunt normatiu següent:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500, de 20 d'abril, de desenvolupament del títol VI de la Llei 39/88 del reglament 
d'hisendes locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de 
comptabilitat local.
- Ordre del 20 de setembre de 1989, d'estructura pressupostària.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.

D'acord amb aquesta normativa, el Compte General de la Corporació, està format per:

1. Documents bàsics: Els que s'estableixen a les regles 98 i 99 de l' ICAL.

2. Documentació complementària. La que s'estableix a la Regla 101 de l'ICAL.



2.2 Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis i del grau de compliment dels objectius 
programats.

Atès l'informe de l'interventor relatiu al Compte General de la Corporació, corresponent a l'exercici de 
2010.

Atès que el Compte General de la Corporació, ha estat informat favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes, en data   22 de juny de 2010.

Atès que durant el període d'exposició pública del Compte no s'ha presentat cap reclamació.

D'acord amb el que disposa l'article 212 i  ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refòs de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Granollers, de l'exercici de 2009, integrat 
pels estats i documents comptables dels ens següents:

-  Compte general pressupost Ajuntament de Granollers.
-  Compte general pressupost Patronat Escola de Música J.M. Ruera.
-  Compte general pressupost Patronat Museu Municipal.
-  Compte general pressupost Patronat Escola Municipal Salvador Llobet.
-  Compte general pressupost Patronat Escola Municipal del Treball .
-  Compte general pressupost Patronat Escoles Bressol.
-  Compte general pressupost Institut Municipal de la Comunicació.
-  Estats i comptes de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat .
-  Estats i comptes de Granollers Promocions, S.A.
-  Estats i comptes de Granollers Escena, S.L.

SegonSegonSegonSegon....  Trametre el Compte General a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i al Tribunal de 
Comptes 

Alcalde president:
Molt bé. Farà la presentació al regidora d’Hisenda, la senyora Aroa Ortego, endavant.

Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Bé, la liquidació de la que ja es va donar compte en aquest Ple al mes de març ha 
complert els seus terminis d’exposició pública i també ha estat a disposició dels membres de la 
Comissió Especial de Comptes, i com ja ve passant en els últims exercicis no ha rebut cap 
al�legació, i per tant la liquidació que presentem són les mateixes dades, les mateixes xifres que ja 
vam presentar amb de la liquidació.

Una liquidació que ja quan en vam parlar al mes de març vam emmarcar en un context de crisi al 
llarg de tot l’any 2009, i assumint ja d’entrada que els resultats eren pitjors que els de l’exercici 
anterior, però també essent conscients que tot i les dificultats, aquest Ajuntament havia acabat 
l’exercici amb uns resultats prou bons. Dèiem també que era un exercici marcat principalment per 
tres aspectes: Una davallada important d’alguns ingressos, una arribada de recursos de l’Estat per 
a inversions, els FEILS i un marcat esforç de contenció en la despesa per part de les diferents 
àrees gestores de l’Ajuntament.

Per recordar algunes dades. Breument, comentar que al 2009 vam acabar amb un resultat 
pressupostari positiu, d’una mica més d’un milió set-cents mil euros, tot i que inferior al 2008 i amb 
un romanent de tresoreria disponible de dos coma sis milions d’euros, pràcticament igual al de 
l’exercici previ.

Al llarg de l’exercici 2009, l’activitat econòmica va continuar minvant, i per tant també ho van fer 
aquells ingressos que estan lligats a la mateixa activitat econòmica. En especial els que estan 



lligats a l’activitat immobiliària i constructora, per tant afectats especialment l’impost de 
construccions, instal�lacions i obres, i les plusvàlues. En el conjunt d’impostos vam acabar liquidant 
un com dos milions d’euros menys del pressupostat. Les transferències corrents d’altres 
administracions van créixer lleugerament fruit d’una bona feina de les àrees en la recerca de 
recursos, mentre que la participació en els tributs de l’Estat que arriba en forma d’ingrés 
incondicionat es liquidà per sota de les previsions per primer cop, fruit al seu temps de la davallada 
d’ingressos, de recaptació que havia tingut l’Estat.

Com deia vam fer un esforç de reducció en la despesa, per tant, trobem estalvis en capítols com 
personal o en compra de béns i serveis. Sempre en àrees no relacionades amb els serveis socials, 
on contràriament, es van dotar més partides que les pressupostades a l’inici. També van produir-se 
estalvis en l’apartat d’interessos que l’Ajuntament paga a les entitats financeres. Per últim, ja vam 
comentar en l’apartat de les inversions, els trenta-nou milions d’euros de l’exercici destinats a 
aquest fi. Una xifra elevadíssima, que s’explica, com comentava a l’inici per l’arribada dels deu 
coma quatre milions d’euros del Fons Estatals d’Inversió Local .

Això seria una mica el resum del que sabíem fins ara. Però avui podem parlar d’algunes dades més, 
de les dades que ens ofereix el SIEM, que ens permeten analitzar les xifres del nostre municipi en 
relació amb el que succeeix a ciutats com Igualada, Manresa, Vic, Vilafranca del Penedès i 
Vilanova i la Geltrú. M’agradaria doncs comentar algunes d’aquestes dades.

En primer lloc comentar que pel que fa a càrrega fiscal, si prenem en consideració l’IBI, que és 
l’impost que afecta al conjunt de la ciutadania, cal dir que estem per sota: dos-cents vint-i-quatre 
euros habitant a Granollers, dos-cents setanta-un euros habitant al grup SIEM. Sí en aquesta 
càrrega fiscal, a més a més de l’IBI, considerem escombraries, clavegueram i gual, que seria el que 
pagaria qualsevol propietari, també aquesta càrrega fiscal és inferior a la nostra ciutat, quatre-cents 
vint-i-nou euros habitant a Granollers, quatre-cents setanta euros habitant a la resta de ciutats. 
Tenint en compte a més a més, que continua existint un potencial de creixement molt important en 
l’IBI, perquè el tipus que apliquen a la nostra ciutat dista bastant del màxim permès per llei .

Com ja he comentat és el primer exercici en què els ingressos ordinaris s’executen per sota del que 
havíem previst, una situació que és generalitzada en tots els municipis que són objecte d’estudi . Tot 
i això, tot i que tots estem per sota, la nostra ciutat es manté per sobre de la mitjana, un noranta-sis 
coma sis d’execució front al noranta-cinc per cent d’execució de la mitjana del grup.

El nivell d’execució de les inversions continua estant molt per sobre de la mitjana , un setanta-quatre 
coma un per cent a la nostra ciutat, davant d’un seixanta-un coma set de la mitjana. I a més a més, 
millorem resultat respecte 2008, on tot i ser capdavanters ens quedàvem en un seixanta-dos.

En termes de recaptació d’impostos vers els drets liquidats, estem lleugerament per sobre de la 
mitjana, tot i l’impacte de les devolucions de l’Impost de Construccions. Tot i que, de manera 
generalitzada les dades són pitjors que al 2008, per tant es demostra que hi hem de donar molta 
importància a totes aquelles mesures que destinem a facilitar als contribuents el compliment de les 
seves obligacions.

En termes ja de situació financera i pressupostària, cal destacar que l’estalvi net representa a 
Granollers un tres per cent dels ingressos ordinaris, un percentatge molt inferior a les dades del 
2008, però molt superior al promig del grup, on aquest percentatge pren un valor negatiu, de menys 
tres coma sis. També el resultat pressupostari ajustat per habitant del grup és negatiu, menys dos 
coma tres euros habitant, mentre que a la nostra ciutat representa, en positiu trenta-nou euros 
habitant, per tant molt per sobre de la resta de municipis.

Si ens fixem en el romanent de tresoreria consolidat per càpita, òbviament veiem que la dada també 
és inferior a la del 2008, però aquí també hi ha molta distància amb la resta de municipis, 
noranta-cinc euros habitant a Granollers mentre que el promig del grup es situa en menys vuit 
euros habitant. Per tant, presència de municipis amb romanent de tresoreria negatius. Pel que fa al 
deute per càpita, estem també molt per sota del promig del grup, a Granollers la xifra són set-cents 
trenta-dos euros habitant, mentre que el promig del grup són vuit-cents setanta-set euros habitant, 
la qual cosa indica un nivell d’endeutament baix, en relació a altres ciutats. Tot i que, també és cert 
que les dades d’endeutament són superiors a les de l’exercici 2008. Fruit de l’esforç inversor.
 



Per últim comentar la ràtio de deute viu sobre els ingressos corrents, que en el nostre cas es situa 
en el cinquanta-vuit coma dos per cent, i per tant molt per sota de la mitjana del grup que ja durant 
els 2008 es situava en el vuitanta per cent, i per tant més a prop que nosaltres dels límits màxims 
d’endeutament. En definitiva, les dades del Compte General i les de l’estudi de la Diputació, ens 
permeten afirmar que malgrat les dificultats econòmiques que van marcar l’exercici 2009, la salut 
financera d’aquest Ajuntament és bona, i que també ho és en relació al que està passant en altres 
ciutats de característiques similars a la nostra. Queden temes pendents com el de definir un nou 
model de finançament més just i sobretot més estable, però està clar que em estat capaços 
d’adaptar-nos a les noves circumstàncies, a la davallada d’ingressos que s’ha produït de manera 
dràstica i que això finalment ens permet estar a l’alçada de les circumstàncies a nivell de despesa 
social i seguir apostant per temes claus que ens permetin estar més forts i més preparats per quan 
l’economia reprengui el ritme que tots desitgem que recuperi.
 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació. Vots 
favorables a la proposta? Catorze. Vots contraris? Dos. Abstencions? Vuit. Per tant, quedarien 
aprovats els comptes generals de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms de l’exercici  2009.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 14141414 PSCPSCPSCPSC::::    14141414
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: 2222    PPPPPPPP::::    2222
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 8888 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ERCERCERCERC::::    2222

Alcalde president:
Passaríem ara a tractar dues modificacions de crèdit que, en tot cas les tractarem conjuntament, 
encara que a l’hora de la votació les votarem per separat. Senyora secretària, endavant.

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    24242424////2010201020102010    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdit    per un import de    4.886.500,00 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 24/2010.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 38 del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2010.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2010, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 24/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdit per un import de  4.886.500,00 €, amb el detall següent:



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

Alcalde president:
Moltes gràcies. De nou la regidora d’hisenda té la paraula per fer-ne la defensa. Endavant.

Sra. Ortego:



Gràcies, alcalde. Bé, els dos expedients que tractarem de manera conjunta suposen una modificació 
de pressupost de 5.071.500 euros. Però, abans d’entrar en el detall de les modificacions que són més 
importants, m’agradaria començar explicant quines són les raons que ens porten a formular aquests 
dos expedients. Com tots recordarem, al mes de maig d’aquest any el govern de l’Estat va aprovar el 
Decret Llei de mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic, segons el qual es prohibia als 
ajuntaments la possibilitat de recórrer al crèdit, concretament desprès es va ser matisat, i la previsió 
d’aquest d’endeutament començava a partir de l’1 de gener del 2011.

Davant d’aquesta situació ja vam expressar els nostres neguits i vam sol�licitar un replantejament de 
la prohibició per evitar castigar en excés aquelles administracions locals que encara mantenim nivells 
d’endeutament moderats. Una reivindicació que es va sumar a l’expressada per altres municipis i per 
les associacions municipalistes. A principis del mes de setembre, el Ministeri d’Economia i Hisenda 
comunica a la FEMP la seva voluntat d’introduir en el Projecte de la Llei dels Pressupostos Generals 
de l’Estat pel 2011 una modificació d’aquest Decret per finalment permetre l’endeutament a aquelles 
entitats locals, el volum de deute viu de les quals no superés el setanta-cinc per cent dels ingressos 
corrents.

Però amb aquesta nota no avancem gaire perquè encara no existeix plena concreció, i queden 
algunes incerteses, no està clar, per exemple, en quin moment s’han de calcular els ratis de deute, ni 
quins són els ingressos que s’han de tenir en compte, ni si el deute que s’ha tenir en compte és el 
propi o també les operacions que s’avalen. Així, davant d’aquestes incògnites, i al no existir encara la 
norma, la nostra responsabilitat ens obliga a ser prudents, i a no córrer riscos, i per tant prenem la 
decisió d’avançar la contractació de préstec que teníem prevista per dur a terme 2011, avançar-la a 
aquest exercici. Però per fer-ho, i ara sí ja em remeto al que diuen aquests dos expedients; el primer 
que hem de fer és modificar el pressupost, per adaptar-lo, creant o suplementant determinades 
partides de despesa.

Deia que l’import de la modificació era d’una mica més de cinc milions d’euros, el que no vol dir que 
anem a demanar préstec per cinc milions d’euros. Sinó que pretenem contractar-lo per valor de 
3.942.500 euros, la resta fins als cinc milions , es finança d’una altra manera.

El gruix més important, i en tot cas per no entrar molt en el detall, parlaré de les modificacions més 
importants, per tant el gruix més important es destina a inversions, perquè ens trobem, en primer lloc 
amb la necessitat de complir amb els compromisos de cofinançament adquirits amb altres 
administracions o institucions per tirar endavant determinats projectes. I també ens trobem amb la 
necessitat de complir els compromisos d’inversió plurianuals, per tant adjudicacions que hem aprovat 
en el present exercici o en anteriors. En aquest cas, trobem per exemple l’ampliació de La Tela, el 
centre de serveis avançats de les empreses de Can Muntanyola, del que també es parlarà avui en el 
Ple. Del Centre Educatiu Ponent o de l’adequació del clavegueram del sector Lledoner.

Dintre d’aquest gruix d’inversions, també trobem una mica més d’un milió i mig d’euros per cobrir les 
inversions de reposició, aquell manteniment que veritablement és irrenunciable, el nivell mínim de 
reposició i manteniment associada a les infraestructures d’ús general i al funcionament operatiu dels 
serveis municipals per tal de garantir un nivell de serveis adequats. Aquest apartat d’inversions es 
finança amb l’esmentat préstec de gairebé quatre milions, i amb nou-cents mil euros de major ingrés 
que hem rebut en forma de subvenció per al Pavelló del Congost i que per tant apliquem a les obres 
esmentades. Gràcies.

Alcalde president:
Aquí sí que hi ha demanades paraules. Per part del Partit Popular, només ha anunciat la paraula el 
Partit Popular. 

Sra. Olano:
Sí, doncs moltes gràcies senyor alcalde. Nosaltres farem un plantejament conjunt dels dos punts, el 
sisè i el setè, tal i com ha fet la regidora, però sobretot tenint en compte les expectatives de la situació 
econòmica i el que també esperem del govern de la ciutat. És veritat el que ha dit la regidora, de què 
hi ha una certa incertesa, respecte a quin serà el posicionament econòmic del govern, però nosaltres 
no volem col�laborar amb aquest tipus de política de “bandazos” de quan no es tenen les coses clares, 
de quan no s’ha previst la crisis, de quan no s’han pres les mesures idònies. Nosaltres en l’àmbit local 



no volem col�laborar amb aquest tipus de política, i per tant, considerem de què s’està prenent una 
mesura, tenint en compte doncs un nivell d’endeutament que el Grup Popular considera que en 
èpoques de crisis, es pot permetre un ajuntament, es por permetre una administració pública, si que 
és veritat que els marges que marca la llei són correctes .

Però que tots sabem com acaben aquests préstecs, aquestes ampliacions de capital, acaben 
repercutint en els ciutadans. Acaben repercutint, en què aquest any acabarem segurament amb una 
pujada d’impostos. De fet, l’any passat i els anteriors, el nostre Grup Municipal, ja els hi va demanar 
una congelació, donat de què hi havia moltes famílies a Granollers que començaven a patir la crisis, i 
que per tant al pujar impostos, per fer inversions o projectes que podem ser legítims, però que en 
aquests moments no ens podem permetre, va ser un punt de reflexió que el nostre Grup Municipal els 
hi vam posar a sobre de la taula.

En concret, en el punt sisè, quan es demana aquest crèdit per import de 4.885.500, les justificacions 
que ens aporta són les següents: primer, que tenim compromisos bianuals amb d’altres 
administracions, i aleshores el Grup Popular els hi planteja, si eren bianuals és que no estaven 
previstes per aquest any? Quina era la planificació i previsió que hi havia per part del grup que forma 
part del govern de la ciutat. Després ens ha dit que hi havia reposició del mínim que es pot permetre la 
ciutat, si la reposició mínima que vol dir que en pressupostos això no està recollit. Perquè ens està 
parlant de mínims? I desprès ens parla d’altres qüestions que suposen una inversió, i nosaltres tornem 
a plantejar. Hi ha projectes que són molt ambiciosos, hi ha projectes que sí que és veritat que poden 
constituir, que poden aportar a la ciutat, doncs un desenvolupament important, però s’ha fet la revisió 
prèvia del cost econòmic, de quin eren els objectius i que era el que aportaven, o simplement aportem 
aquest projecte, i per tant com ens queda marge d’endeutament ho demanem.

Nosaltres, lamentablement pensem que aquesta és la segona qüestió, vostès necessiten projectes, 
vostès estan ja en campanya electoral i necessiten aportar projectes, malgrat sigui ampliant 
l’endeutament de la ciutat, malgrat sigui, per molt que riguin, malgrat sigui pujant els impostos als 
ciutadans. A mi em fa pena que els ciutadans tinguin que pagar més impostos, no em fa cap riure, i 
per tant considero que amb el mateix respecte que nosaltres hem escoltat, també ens han d’escoltar 
vostès el plantejament del Grup Popular. Estem parlant d’esforç que no fa l’Ajuntament, que és una 
administració. Els pressupostos es mantenen amb els ingressos de tots els ciutadans, i per tant són 
ells els que fan l’esforç. De tal manera que considerem que alguns d’aquests projectes, uns eren 
previsibles, d’altres en temes de cofinanciació, no estaven previstos. I sobretot deriva de la seva 
manera de gestionar, no és una qüestió nova en aquest plenari que no hagi dir el Grup Popular. 
Vostès quan pressuposten no tenen el pressupost lligat, fan calaixos de sastre econòmic que 
serveixen per ampliar o retallar, i després venen les modificacions de pressupost, que permeten 
qualsevol tipus de flexibilitat, com si estiguéssim parlant d’un xiclet. Tan se val pujar cent vuitanta-cinc 
mil, com tres-cents amunt i avall. Per molt que el senyor Terrades comenci ja a donar les ordres 
oportunes. Aquesta és la realitat del que està passant.

Nosaltres considerem de què quan algú aporta projectes en un pressupost, ja és una qüestió 
recurrent, que no els hi sona de nou, hem demanat tantes vegades les fitxes programes pel 
pressupost. Acaba la legislatura i naturalment no les tindrem, i es tractava d’això, de veure en quina 
fermesa es pressuposta, de veure desprès quin ha estat el compliment d’objectius, de veure quan ens 
ha costat cada un d’aquests projectes. No es pot saber! En aquest sentit no hi ha transparència, 
perquè no és pot saber, no tenim elements per a poder fer aquest seguiment, per molt que ens 
convoquin a comissions o que ens aportin qualsevol tipus de dades. No hi ha suficient, i els grups de 
l’oposició sabem que no hi ha suficient amb aquestes dades. Per tant, com ja no confiem amb la 
manera com pressuposten, i amb la manera de com gestionen, no podem col�laborar endeutant 
encara més, no aquesta ciutat, si no als ciutadans. I no es tracta de què es digui de què són 
cinquanta, vuitanta o cent euros; es tracta del que podíem tenir en aquesta ciutat, no en nombre de 
serveis, sinó en qualitat de serveis, si es fes una gestió adequada. Però clar, no es vol renunciar a res, 
és veritat, quan un grup governa no vol renunciar a res. 

Però considerem que..., com deia al començament, primer saber la crisis, que no és una paraula que 
surt als diaris, si no que molta gent a la ciutat ho està patint, i segona que no en sabem quin és el 
futur, lamentablement. No ho sabem, ni per la situació econòmica, ni ho sabem perquè el govern en 
doni missatges clars de quina és l’actuació econòmica que pensa fer. No només per la política 
econòmica en general, si no que tampoc sap si els temes de les obres, s’abordaran o no, si el tema 
dels ajuntaments en l’endeutament s’abordarà o no. Si ens pujarà els impostos, sembla que sí, perquè 



ja ha començat a pujar-los. Per tant, davant d’aquesta deriva, no es pot controlar fins a on tindrem que 
fer aquest esforç que ja es pressuposa que hem de fer. És per això que el Grup Popular no pot donar 
recolzament a cap d’aquests dos expedients, i tornem a reiterar que necessitem aquestes fitxes 
programes per fer el seguiment dels objectius i de la quantificació econòmica de tots els programes 
que es porten a terme amb la obra de govern d’aquest Ajuntament. Sense això, la nostra acció política, 
doncs queda condicionada a la informació minsa que ens dóna l’equip de govern, i per tant esperem 
que el proper pressupost doncs pugui ser flexible, més transparent i sobretot pugui aportar més dades 
perquè podem fer la nostra tasca l’oposició. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyora Olano. Per part de Convergència i Unió no hi ha intervenció. Per part del Grup 
Socialista, aquesta vegada sí que hi haurà intervenció. Senyor Terrades... la senyora Olano sempre té 
la virtut de què el senyor Terrades li respongui, endavant...

Sr. Terrades:
Gràcies, alcalde. Ens hem sentit a dir, en la darrera intervenció que el govern de la ciutat està en 
campanya electoral. He escoltat una intervenció angelical de la portaveu del Partit Popular, que ella 
no està en campanya electoral, eh! a vingut a fer el discurs que ja ens té habituats, que ja estem 
acostumats. Que deu ser el del guió, i no s’ha enrecordat d’una cosa tan senzilla... o sigui ens ha 
acusat... pregui nota, no? repassi l’acta. Miri, vostès estan pujant la pressió fiscal, vostè s’enrecorda 
que en el Ple, d’ara fa un any enrere i un mes, aquest Plenari va decidir congelar la pressió fiscal a la 
nostra ciutat, i per tant no ens digui que aquest govern municipal, doncs que ha pujat la pressió fiscal. 
Escolti, i sí parlem de l’Estat Espanyol i de Catalunya, en aquests moments a Espanya i a Catalunya 
està vivint el moment de la pressió fiscal, és la més baixa de la història: govern socialista, miri! La 
pressió fiscal més baixa de la història! Cinc punts per sota de la pressió mitjana que hi ha a la Unió 
Europea, tres punts coma set de quan ens la vam trobar quan vostès governaven aquest país. 

Ara, parlem de la nostra ciutat, que és el que jo crec que hem de parlar, no? Miri, la regidora 
d’Hisenda de l’Ajuntament, en la seva intervenció, ens ha explicat amb claredat meridiana. Almenys jo 
ho he entès d’aquesta manera, que aquest Ajuntament sempre fa front als seus compromisos, als 
seus compromisos d’aquelles qüestions que alguna d’elles, no només emparaulades, si no amb obres 
adjudicades. Vostè... el seu grup municipal, probablement estaria contentíssim que aquest Ajuntament 
hagués decidit aturar-ho tot, i que aquelles obres que ja estan en marxa; on, per cert, hi ha gent 
treballant, eh! o sigui hi ha treballadors i treballadores d’aquestes empreses, que estan construint 
coses, edificis, equipaments a la nostra ciutat, doncs que donen ocupació a persones. Jo no sé si 
vostè estaria contenta de què aquest Ajuntament decidís rescindir tots els contractes que té i aturar, i 
posar en el mercat a uns treballadors amb dificultats, i empreses amb dificultats.

Aquest equip de govern, per responsabilitat, no ho farà, eh! i aquelles obres que té adjudicades o que 
considera que són estratègiques per la ciutat, i que probablement... no, probablement no, ja li afirmo 
amb tota seguretat, haguessin aflorat en els pressupostos de l’any 2011, doncs, escolti, per 
responsabilitat respecte a la ciutat, per responsabilitat per respecte a les empreses, l’equip de govern, 
el govern de la ciutat a buscat els mecanismes per tal de què això pugui tirar endavant .

O és que vostès, no estan d’acord amb la construcció d’una escola bressol a l’escola de Ponent. O 
vostès no estan d’acord amb un centre, que desprès en parlarem, que jo crec que ha d’esdevenir 
importantíssim per les petites i mitjanes empreses, no només de Granollers, si no del Vallès Oriental 
com pot ser el centre de Can Muntanyola. O vostè, aturaria una obra que ja està en marxa com és 
l’ampliació del Museu de La Tela de Ciències Naturals? O vostès, que per cert, no van posar cap 
reparament en la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial de la setmana passada, ara ens estan 
plantejant que no tinguem recursos per adequar o per renovar, o per millorar els paviments de la ciutat 
que estan en mal estat. Li podria fer tot un reguitzell de qüestions que són les que emparen la 
proposta que ha fet la regidora d’Hisenda de l’Ajuntament.

Escolti, i sí parlem de transparència. Bé, no és cert, això que vostè ha afirmat de què no saben com es 
gestionen els recursos de l’Ajuntament. Pot estar-hi d’acord o no, ara, la Comissió Informativa de 
l’Àrea Territorial, cada cop que una obra s’acaba, es liquida. I vostès saben, tenen tota la informació al 
seu abast per saber el que ha costat o el que ha deixat de costar qualsevol de les obres que aquest 
Ajuntament tira endavant. Per tant, des d’aquest punt de vista, per responsabilitat de cara a la ciutat, 



als ciutadans i a les ciutadanes, i també per responsabilitat amb els compromisos plurianuals que ja 
hem adquirit. Nosaltres no aturament les inversions que estan en marxa a la nostra ciutat .

Alcalde president:
Per cloure aquest primer torn, la regidora d’Hisenda, endavant senyora Ortego.

Sra. Ortego:
Gràcies, senyor alcalde. Bé, simplement dir-li a la senyora Olano, que tal i com ara acabava la seva 
intervenció el senyor Terrades, no es tracta de col�laborar amb aquesta política que vostè ha qualificat 
de “bandazos”, si no que de què es tracta és d’un exercici de responsabilitat i per tant ens avancem. 

Deia que aquestes inversions, o el fet d’endeutar-se per dur a terme aquestes inversions, tindria 
repercussions en el ciutadà, doncs fantàstic. Fantàstic que la repercussió de prendre una decisió com 
aquesta, doncs siguin aquests serveis que comentava que serien tan importantíssims per les 
empreses de la ciutat de Can Muntanyola o una altra repercussió sigui els nens i nenes que es 
formaran en aquest centre educatiu de Ponent. Per tant, òbviament les inversions les fem pensant en 
la repercussió positiva que tindrà en el ciutadà.

Iniciava, també en certa manera un debat sobre els impostos, ja hi arribarem, per tant, no contestarem 
aquest tema, ja en parlarem. Del que sí que parlava també era de perquè el manteniment mínim de 
ciutat, aquest milió i mig d’euros de mínim manteniment de ciutat, no estava en el pressupost; 
òbviament no pot estar en el pressupost perquè estem parlant d’obres de manteniment o de reposició 
que haurien d’estar en el pressupost 2011, i el que fem és avançar-les, fer aquesta modificació, 
demanar el crèdit, precisament per poder fer-les.

Deia, també al final que aquesta... que les inversions que portàvem en aquesta modificació de crèdit, 
era una mica part de la campanya electoral, de què ara ens tocava estar de campanya per a fer 
aquestes inversions. Bé, els remeto a que comptin quines són les inversions que s’han fet al llarg del 
mandat, i per tant, veuran que des del primer dia, aquest equip de govern ha apostat per convicció 
amb les inversions, i les dades veuran que al llarg dels quatre anys són extraordinàries. I comentava 
al final que hi havia gent que patia a la nostra ciutat, i com si no ho sabéssim. Sabem, i ho hem repetit 
més d’una vegada, i hem anat prenen mesures al llarg de tot l’exercici, precisament perquè són 
conscients de què hi ha gent que no ho està passant bé. Al serveis socials hi ha hagut reforços de 
personal, s’han modificat també partides en aquest sentit, s’han facilitat el pagament d’impostos a qui 
ho ha necessitat, per tant, plenament conscients de què hi ha gent que ho passa malament a la nostra 
ciutat. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano... Sí, endavant.

Sra. Olano:
Si, no solamente creo que están en campaña electoral, sino que además afirmo que se empezó el 
sábado en esta ciudad, la campaña electoral, evidentemente, y la empezaron ustedes. Entonces, por 
eso he dicho que hoy es una continuación de esta campaña electoral. El señor Terrades ha intentado, 
yo comprendo de que es una situación difícil en la que se encuentra con este panorama, tener que 
defender, pues un gobierno que todo el mundo reconoce, no solamente a nivel del Estado, si no 
también a nivel europeo e internacional, que ha hecho una pésima gestión económica y que estamos 
sufriendo las consecuencias de ello, pero lo que me parece ya… pues muy preocupante es que cada 
vez que ustedes tienen que justificar una ampliación del presupuesto, o una modificación 
exclusivamente, si no una ampliación más una modificación. Como si no hubiera un presupuesto 
previo, porque entonces uno se plantea: y que han hecho con la cantidad que han presupuestado… 
realmente uno se plantea eso. Nosotros no consideramos que hayan dado un cambio sustancial con 
este modelo de crisis; pero lo que más me parece éticamente reprochable es el tema de que cada vez 
que los demás les pedimos austeridad, ustedes nos hablen de los derechos sociales…, y nos hablen 
de los servicios sociales. Como si tener políticas de austeridad y de contención y de no subir 
impuestos, fueran dirigidas exclusivamente a los servicios sociales, no, no estamos hablando de eso, 
estamos hablando precisamente de que los derechos sociales i los servicios sociales tienen que ser la 



prioridad, que hay que renunciar a otra serie de proyectos que ustedes tienen en la lista y que por lo 
tanto, si entramos en la lista, me parece que con una ampliación de presupuesto de casi cinco 
millones que nos digan que la escuela “bressol” que estrictamente, de si soy capaz… ahora ya he 
extraviado el papel de decir el importe, aquí! Aquí… gracias, la tengo por aquí pero no la encontraba, 
“l’escola bressol” que son cincuenta y pico mil euros, si soy capaz de verlo supone que porque les 
pedimos austeridad, pues porque no hacen una ampliación estrictamente por estas cuestiones, que sí 
que encontrarían el apoyo y que serian básicas.

El tema de Can Muntanyola, no solamente les digo que es importante, si no que nuestro grupo lo va a 
apoyar. Pero una cosa es el proyecto y otra cosa si es el momento del proyecto, y como se financia el 
proyecto y en que vamos a colaborar, por eso sigo manteniendo que nosotros no coincidimos en su 
manera de priorizar. Nosotros consideramos, que vuelvo a insistir, o sea, objetivamente, en la lista 
estaríamos todos de acuerdo, pero que estamos en un momento, en una encrucijada económica y 
social en la que creo que no se refleja, ni en el presupuesto ni en las diferentes modificaciones y 
ampliaciones, esa austeridad que sabemos que ya las empresas públicas, perdón las empresas 
privadas, y los ciudadanos ya han tomado esas medidas, y que vemos que en la administración se 
podría dar un paso más en esa austeridad. Y si esa ampliación de presupuesto, pensando en las 
circunstancias financieras que no quedan claras para el año que viene, se tomaran pensando, pues en 
este equipamiento escolar y en servicios sociales, pues tendrían el apoyo del Partido Popular, pero 
naturalmente, cuando previamente hubieran hecho una gestión, no de utilización de los servicios y de 
los recursos, sino de optimización, optimización quiere decir que se ha hecho una inversión y un 
seguimiento y un control adecuado y nosotros como no lo vemos, por eso no confiamos en esas 
prioridades que tienen ustedes.

Menos mal que hay dios turnos porque podíamos hacer cinco y como llegaríamos a un acuerdo, 
simplemente vuelvo a manifestar, aunque ahora me contestará el señor Terrades, la concejal y el 
alcalde, pues seguimos manteniendo lo mismo: que estamos en época de crisis, que el movimiento se 
demuestra andando, y que no vamos a compartir políticas de endeudamiento y subida de impuestos. 
Se puede hacer mucho con lo que tenemos, y solamente hay que intentar-lo, lo que pasa que en el 
equipo de gobierno aún no lo hemos visto. Gracias.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Olano. Té la paraula el senyor Terrades si en vol fer ús, sí...

Sr. Terrades:
Miri, vostès ens plantegen una equació molt simple, eh! que vostè ha plantejat l’incògnita i vostè 
mateix l’ha resoldria, eh! el que passa és que nosaltres no li posarem fàcil. Vostè ens planteja: aturin 
la ciutat! Vostè ens planteja: aturin la ciutat, no facin les modificacions pressupostàries, no s’avancin a 
allò que probablement... no probablement no, ja li dic jo, necessitarà la ciutat a l’any 2011, i com què 
estem en una situació de dificultats econòmiques, vostès no facin res. Escolti, vostè, d’aquí a tres 
mesos..., vostè d’aquí a tres mesos, ens estaria criticant, li dic tres mesos, perquè es quan aprovarem 
els pressupostos. Ens estaria criticant, eh! pel fet de què no haguéssim adoptat aquestes mesures. I 
això, això és així.

Vostè ens diu: és que no fan polítiques socials. Sap que li passa? senyora Olano. Sap que li passa 
senyora Olano, que vostè està molt ocupada, i no coneix el pressupost de l’Ajuntament de Granollers, 
compari el pressupost de l’any 2009, de les partides destinades a polítiques socials, amb el del 2010, i 
quan ho hagi fet ve una altra vegada en aquest Ple i ens critica. I ens critica, perquè clar, el que no 
aguanta la prova del cotó és aquesta intervenció que vostè ha fet, perquè els increments en partides 
destinades a política social, justament en l’exercici de l’any 2010, ha sigut de les regidories i de les 
partides que han tingut uns increments percentualment més elevats del resta de les regidories 
d’aquest Ajuntament. O sigui que per aquí, no ens critiqui, perquè el discurs és molt fàcil de fer, eh! 
però després no aguanta la realitat dels números i l’acció de govern de l’Ajuntament de Granollers .

I aquesta és la realitat, no fa falta tenir un pressupost, o les fitxes pressupostàries que vostè demana, 
només fa falta mirar partida per partida i fer la comparació, i escolti, farem aquest exercici en el 
pressupost del 2011, que a més a més, serà un exercici pressupostari, probablement amb més 
dificultats d’encaixar els números que a l’any 2010, i vostè veurà com la voluntat de l’acció de govern 
d’aquest govern de la ciutat de Granollers va en la línia que jo li estic manifestant, com ja s’ha produït 



en el pressupost del 2009 respecte al 2008, i en el pressupost del 2010 respecte al 2009. I, 
probablement si haguessin més torns, podríem parlar d’altre tipus de polítiques que no corresponen en 
aquest Ajuntament, però bé, suposo que vostès deuen estar d’acord en què el que és necessita, el 
que necessita el país és abordar reformes estructurals de l’economia per tal de fer front a la situació 
de crisis econòmica.

Per cert, de totes maneres no coneixem cap de les seves propostes, pel que fa referència a aquestes 
reformes estructurals. No, en tot cas, el que sí que sabem és de la seva confrontació amb els sindicats 
en la Comunitat de Madrid, respecte a la vaga que es produirà demà, i els serveis mínims que la seva 
presidenta ha decretat. Gràcies, senyor alcalde. 

Alcalde president:
Bé, en tot cas, liquidem les excursions si pot ser; i en tot cas, la senyora Aroa Ortego si ens pot 
retornar a la capital del Vallès Oriental . Moltes gràcies.

Sra. Ortego:
Gràcies, alcalde. Bé, no entraré en debat amb la senyora Olano, amb debat polític i menys amb temes 
impositius, perquè aquest debat ja el tindrem al mes d’octubre, per tant, ja en parlarem quan tractem 
les ordenances fiscals. Però hi ha un concepte que crec que ha de quedar clar, i en la seva 
intervenció, jo veia que no estava ben interpretat. No sé si conscient o inconscientment; en tot cas, 
comentar que les modificacions que fem de pressupost no és com m’ha semblat que estava dient la 
senyora Olano, perquè ens hàgim gastat el que havia pressupostat aquest any, si no que el que fem 
és introduir determinades inversions que ja he concretat les quatre més importants més aquell llistat 
d’un milió i mig d’euros de reposició, que les avancem per poder acudir al crèdit, però que quedi clar 
que són inversions pel 2011, per tant, reitero que és un exercici de responsabilitat, perquè no ens 
trobéssim amb possibles sorpreses, per tant és la nostra obligació. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, jo no faré excursions, senyora Olano. I en tot cas, miraré d’aterrar en tres o quatre conceptes 
molts simples. Jo crec que intentaran ser aclaridors, per evitar aquest debat que ha vegades tant 
elevat i que detecta altres economies que no són locals, doncs, desenfoqui el motiu d’aquest plenari.

Primera qüestió: control, home..., acabem d’aprovar una liquidació del pressupost de l’Ajuntament, 
una liquidació que ha passat per tots els filtres, en els quals vostès han pogut opinar i han pogut 
seguir i han pogut llegir. Passat tots els filtres, de Plenari i de comissions, i a més a més, per altra 
banda tal i com ha explicat la senyora regidora d’Hisenda, no només és una liquidació positiva, si no 
que ens hi situa des del punt de vista comparatiu molt per sobre... en tots els paràmetres que vostè 
vulgui, pel que fa, diguéssim al control de la despesa pel que fa al nivell d’endeutament pel que fa a 
l’execució de les inversions, etcètera. Ens situa a la banda alta dels municipis amb els que ens 
comparen, i a la banda alta de Catalunya. És a dir, aquest és un dels ajuntaments que afortunadament 
ha gestionat bé el seu pressupost amb un al�licient proposat a la despesa i un altre proposat en els 
ingressos, per tal d’ajustar sempre li fa falta. Per això, vam aprovar l’any passat un pressupost 
decreixent, i per això aquest any també haurem d’aprovar un pressupost decreixent, perquè la situació 
és la que és i l’única forma d’afrontar-la és ajustar la despesa de les administracions, per suposat, i ho 
estem fent, i ho seguirem fent.

En tot cas, ens deia la senyora Olano: estem en una cruïlla, efectivament! És un moment molt 
complicat i hem de ser molt responsables, i el que estem fent avui és ni més ni menys que prendre 
una decisió. Aquesta ciutat que ha invertit en els dos últims anys setanta milions d’euros, inversió 
importantíssima, transformadora, profundament transformadora, que ha generat molts llocs de treball, 
que ha generat expectatives, que ha pogut també generar algunes dosis d’optimisme en una situació 
econòmica que és complicada, necessita algun dels projectes. I l’any que ve, necessitem invertir cinc 
milions d’euros, mínim. I per tant, parlem del mínim, perquè cinc milions d’euros mínim, s’ha explicat... 
estem parlant de tres projectes, un d’ells adjudicat: el Museu de Ciències Naturals La Tela, que està 
finançat amb un milió d’euros d’Europa, no el llençarem aquest milió d’euros, no renunciem a aquest 
milió d’euros, hem treballat molt per aconseguir-ho, per tant l’hem de complementar. I evidentment, en 
la previsió d’aquesta inversió hi havia la plurianualitat com a factor, perquè aquesta és una obra que 
va més enllà de l’any, i quan les obres van més enllà de l’any, la tècnica pressupostària de la 



pluranualitat va encaixant en tots els quadres macroeconòmics és la que toca, i és el que hem fet.

Segona inversió important, que també tenim cofinançada: Can Muntanyola, parlarem d’aquí a un 
moment, i per tant no m’hi allargaré, un milió d’euros de fons FEDER i mig milió d’euros en una 
operació que signarem i que concretarem avui i que aprovarem en el Plenari amb la Cambra de 
Comerç. No llançarem un milió i mig d’euros, hem aconseguit recursos externs, i per altra banda, una 
de les prioritats també, a banda dels serveis socials que té aquesta ciutat és la promoció de la 
economia. Can Muntanyola és una peça de què ens ha demanat el món empresarial per tal de 
dinamitzar l’economia d’aquesta ciutat; ho considerem i ho considerem un factor essencial per a la 
definició del futur.

I el tercer element: Ponent, en dues vessants, eh! escola bressol i ampliació del parvulari, l’escola 
Ponent s’està desdoblant i en canvi no hi havia la inversió, la Generalitat no ha fet la inversió que 
tocava. Que hem fet? Hem signat un document amb la Generalitat, que van portar en aquest Plenari, i 
fem una operació en la que nosaltres cofinancem, és a dir, financem la part nostra de l’escola bressol i 
la Generalitat paga la seva part, en total la Generalitat aporta aquí, dos milions d’euros, dels quals, 
tres-cents mil són subvenció de l’escola bressol i dos milions són els que li pertoca de la seva 
ampliació. 

Fixi, com és la situació i facilitem una dada també perquè entenen la importància de mantenir un cert 
nivell d’inversió pública, en aquesta obra que hem tret a licitació, s’han presentat seixanta-nou 
empreses. Hi ha moltes empreses que necessiten fer obra pública. I els nostres nens i nenes 
necessiten l’ampliació de Ponent i necessiten l’escola bressol. Hem aconseguit recursos externs per a 
fer-ho, no hi renunciarem. I per altra banda, en tots els pressupostos, i això s’ha explicat cada any hi 
ha un mínim d’inversions a fer, que són reposició, obra de manteniment, s’ha de seguir quedant amb la 
lògica de renovar unes voreres, s’ha de seguir cada any amb la lògica de renovar unes clavegueres, 
s’ha de seguir cada any amb la lògica de renovar uns paviments, s’ha de seguir cada any amb la 
lògica de renovar un enllumenat. I això ho xifrem, aquestes inversions mínimes en cinc milions 
d’euros. Cinc milions d’euros que per tal d’evitar la incertesa que dóna el fet de què l’anunci que ha fet 
el govern sobre el desbloqueigs del crèdit, és un anunci d’enunciat, però que no té cos legislatiu, no té 
encara dades per evitar qualsevol sorpresa, creiem que és positiu fer aquesta petició, es tracta de 
demanar crèdit per anticipar el pressupost del 2011, per gasta’ns-ho al 2011. I en tot cas, si 
efectivament podem aconseguir més crèdits, senyora Olano el demanarem. El demanarem per fer 
alguna de les coses que són imprescindibles, per exemple, l’ampliació de l’escola bressol El Cangur o 
per exemple la renovació de la plaça de Can Mònic, ho farem, demanarem crèdit si efectivament es 
compleix aquesta previsió que ha fet el govern de deixar demanar crèdit, de deixar endeutar aquells 
municipis que no tinguin aquesta mítica xifra de setanta-cinc per agafar la relació del seu deute viu 
amb la seva despesa corrent.

Per tant, responsabilitat, oportunitat, necessitat de què la ciutat sigui transcendent en aquest itinerari, i 
també, jo estic convençut que una part de la feina de les administracions, també en moments de crisi, 
és fer de la inversió un element de dinamització econòmica. Mesura molt bé en què ho fem. Estic 
d’acord amb vostè. Ser molt conscients de quines inversions tenim de desenvolupar, i no llençant 
aquells recursos externs que hem aconseguit amb molt de suor, no llençant els dos milions i mig, els 
dos milions i escaig que hem aconseguit per Ponent; no llençant el milió i mig que hem obtingut per 
Can Muntanyola, no llençant el milió que hem aconseguit per La Tela. No seria responsable, i no 
només no seria responsable, si no pel que fa als fons europeus, l’Estat no recuperaria mai aquests 
ingressos, suposo que coneixen la lògica dels fons europeus: allò que no es justifica, allò que no 
s’executa, es perd, i no només a nivell local si no en el còmput global de l’estat en relació a 
Brussel�les. No volem contribuir a què baixi aquesta aportació neta d’Europa a Catalunya, no podem 
fer-ho! I per tant, avançarem en aquest línia, ens agradaria tenir el suport de tots vostès, de veritat, 
perquè creiem que estem actuant amb responsabilitat i perquè creiem que cal afrontar el 2011 amb 
aquesta visió de cruïlla que jo comparteixo amb la senyora Olano, tenint en compte que la prioritat 
passa per construir una ciutat de qualitat i la ciutat de qualitat té essencialment de treballar amb 
factors que tenen que veure amb el seu manteniment, amb els serveis socials i amb la promoció 
econòmica.

En tot cas, aquí, tal i com dèiem, hi hauran dues votacions. S’han demanat per separat. Si els hi 
sembla votarem primer el punt número sis, que és el dictamen de la modificació de crèdit més 
elevada, per entendre’ns. Vots favorables a les del punt número sis? Serien setze. Vots contraris? 
Dos. Abstencions? Sis. Per tant, quedaria aprovat.



Passem al següent punt, al punt número set.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 16161616 PSCPSCPSCPSC::::    14141414 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: 2222 PPPPPPPP::::    2222
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 6666 CIUCIUCIUCIU::::    6666

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    27272727////2010201020102010    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 185.000 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 27/2010.

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

Vist l'informe favorable emès per l'interventor general en virtut del que disposa l'article 38 del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2010.

Atès que de conformitat amb els articles 172 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i amb els articles 6 i 
següents de les Bases d'execució del Pressupost General per al 2010, el Ple és l'òrgan competent per 
a l'aprovació de l'esmentat expedient  de modificació del  Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 27/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 185.000 €, amb el detall següent:

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

Alcalde president:
... que és una modificació de crèdit, més reduïda, més petita. Que ve separar per motius econòmics 
formals, eh! 

Vots favorables a la proposta? catorze. Vots contraris? dos. Abstencions? vuit. Per tant, aprovem 
també aquesta modificació de crèdits.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 14141414 PSCPSCPSCPSC::::    14141414
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: 2222 PPPPPPPP::::    2222    
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 8888 CIUCIUCIUCIU::::    6666 ERCERCERCERC::::    2222



Alcalde president:
Passem al punt número vuit, en el que tornem a Can Muntanyola, en aquest cas és la proposta 
d’aprovació del conveni amb la Cambra de Comerç. Endavant.

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L ''''APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL�LABORACIÓ ENTRE LAAPROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL�LABORACIÓ ENTRE LAAPROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL�LABORACIÓ ENTRE LAAPROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL�LABORACIÓ ENTRE LA        
CAMBRA DE COMERÇCAMBRA DE COMERÇCAMBRA DE COMERÇCAMBRA DE COMERÇ,,,,    INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER A DUR A TERME ELINDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER A DUR A TERME ELINDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER A DUR A TERME ELINDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER A DUR A TERME EL    
PROJECTE “CAN MUNTANYOLAPROJECTE “CAN MUNTANYOLAPROJECTE “CAN MUNTANYOLAPROJECTE “CAN MUNTANYOLA ,,,,    CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS A LES EMPRESES”CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS A LES EMPRESES”CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS A LES EMPRESES”CENTRE DE SERVEIS AVANÇATS A LES EMPRESES”

PrimerPrimerPrimerPrimer. L'Ajuntament de Granollers i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, són 
conscients de la importància de les polítiques d’impuls de les empreses especialment les petites i les 
mitjanes, com a factor determinant per garantir un creixement econòmic sostingut, la reducció dels 
nivells de desocupació i l’increment de la productivitat i la competitivitat de la nostra economia .

Estimular activament l’accés a la informació, als serveis, en especial a la innovació i al 
desenvolupament de la gestió, a les xarxes empresarials, per a les empreses, en especial de les 
PIMES, és una important tasca a fer per estimular i potenciar el desenvolupament econòmic local i la 
seva zona d’influència, considerant prioritària una actuació conjunta a través d’un projecte que sumi 
els esforços i recursos destinats a aquesta finalitat .

SegonSegonSegonSegon. Amb l'objectiu d’oferir serveis de proximitat a les empreses, especialment a les petites i 
mitjanes, les parts consideren adient formalitzar un acord de col�laboració per al desenvolupament del 
projecte anomenat “Can Muntanyola, centre de serveis avançats a les empreses”.
 
Així mateix, la Cambra està interessada en aproximar la seva oferta de serveis i col�laborar amb el 
municipi de Granollers, que forma part de la seva demarcació.

Amb aquest objectiu l’Ajuntament, com a part interessada en el desenvolupament econòmic i 
empresarial del seu àmbit municipal i del seu entorn, manté una relació amb els ciutadans marcada 
pel caràcter de proximitat, amb l’objectiu d’aconseguir una major eficàcia de les mesures de promoció 
de les PIMES, mitjançant la interrelació amb aquelles institucions necessàries per aconseguir les fites 
previstes.

TercerTercerTercerTercer. Les cambres oficials de comerç, indústria i navegació són corporacions de dret públic, amb 
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves finalitats, regulades per la 
Llei Bàsica 3/1993, de 22 de març i, d’acord  amb la mateixa, tenen com a finalitat el foment i la 
promoció dels interessos generals del comerç, la indústria i la navegació, així com la prestació de 
serveis a les empreses.

Entre les funcions que  els articles 11, 13 i 14 de la Llei 14/2002  assignen a les cambres, destaca la 
de proposar al Govern  les mesures que considerin necessàries o convenients per al foment i la 
defensa dels interessos generals que les cambres representen; gestionar els serveis públics i les 
infraestructures i les altres funcions que les administracions públiques els encarreguin ; col�laborar 
amb l’Administració participant en la realització d’estudis, treballs i accions sobre  l’ordenació del 
territori, els transports i les comunicacions; prestar serveis d’informació i assessorament empresarial; 
organitzar i dur a terme actuacions de promoció comercial de productes, béns i serveis; promoure la 
difusió de la innovació i del disseny a les empreses; fomentar la recerca aplicada a la millora i la 
competitivitat de productes industrials; dur a terme aquelles activitats i actuacions que contribueixin a 
la defensa, el foment o el desenvolupament del comerç; promoure, crear, administrar i gestionar 
associacions, organismes, organitzacions, consorcis, institucions, fundacions, relacionades amb les 
seves finalitats i funcions; també poden establir convenis o altres instruments de col�laboració amb les 
administracions públiques i amb altres ens públics o privats , d’àmbit nacional o internacional.

Per aconseguir l’objectiu comú, és fonamental la participació de les parts signants de forma que tant  
l’Ajuntament com la Cambra ,  estableixin els mecanismes necessaris per a què, coordinant esforços, 
donin impuls al foment de l’activitat empresarial per al desenvolupament i creixement econòmic del 
territori.

Aquest conveni marc ha estat aprovat pel Consell Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona del 
dia 13 de setembre d'enguany.



Per tant, ambdues parts, en les condicions en què actuen, es reconeixen recíprocament la capacitat 
legal necessària per a l'atorgament d'aquest acte, de conformitat amb l'article 88 de la Llei estatal 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, i acorden formalitzar el conveni marc de col�laboració que s'adjunta a aquest 
dictamen.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar el conveni marc de col�laboració entre la  Cambra de Comerç Indústria i Navegació de  
Barcelona per dur a terme el projecte “Can Muntanyola, centre de serveis avançats a les empreses",  
d'acord amb els pactes següents:

"PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    OBJECTIU DE L’ACORDOBJECTIU DE L’ACORDOBJECTIU DE L’ACORDOBJECTIU DE L’ACORD
El present Conveni té per objectiu establir les bases de la col�laboració entre l’Ajuntament i la Cambra    
amb la finalitat de dur a terme el Projecte "Can Muntanyola, centre de serveis avançats a les 
empreses".
Aquest projecte consisteix en facilitar a les empreses l’accés en condicions d’igualtat a la xarxa de 
serveis empresarials que ofereixen les cambres de comerç de manera coordinada amb els serveis 
que ofereix l'Ajuntament amb una concepció de servei integral. 
Aquest equipament s’especialitzarà en la generació i transferència de coneixement sobre innovació en 
la gestió, en el foment de gent emprenedora , en la formació de personal directiu de les petites i 
mitjanes empreses, i en el suport al creixement i a la internacionalització de les empreses . 
El Centre de Serveis Avançats a les Empreses de Can Muntanyola integrarà els serveis següents  : 
1. Un centre especialitzat en la recerca i innovació de la cooperació publico -privada. 
2. Un servei de formació empresarial. 
3. Un servei integral de suport a les empreses. 
S’adjunta a aquest acord com annex, la descripció del projecte. 

SEGONSEGONSEGONSEGON....    OBJECTIUS DEL PROJECTEOBJECTIUS DEL PROJECTEOBJECTIUS DEL PROJECTEOBJECTIUS DEL PROJECTE
Les parts signants en l’àmbit de les seves respectives competències, es comprometen a treballar 
conjuntament per aconseguir els objectius següents: 
Objectius estratègicsObjectius estratègicsObjectius estratègicsObjectius estratègics ::::    

Impulsar la innovació organitzacional , tecnològica i productiva de les empreses del territori . 1.
Facilitar la creació d’entorns de competitivitat que incrementin la col�laboració empresarial i la 2.
publico-privada i promoguin el canvi estratègic de les empreses cap a activitats econòmiques amb 
més valor afegit. 

Objectius generalsObjectius generalsObjectius generalsObjectius generals ::::        
Fomentar la creació i consolidació d’empreses, no en general, sinó dins del marc del nou model 1.
productiu. 
Donar suport a projectes innovadors que ajudin a transformar les bases de competitivitat de les 2.
empreses. 
Donar suport a la internacionalització de les empreses del territori . 3.
Promoure projectes que incideixen sobre una millora en les infraestructures i recursos diferencials 4.
del territori. 
Millorar la professionalització de les micro, petites i mitjanes empreses a través de la investigació 5.
en nous models de gestió empresarial i a través de la formació de qualitat . 

Objectius específicsObjectius específicsObjectius específicsObjectius específics ::::    
Creació d’un espai de documentació i estudi que faciliti als nous emprenedors l’accés als recursos 1.
específics lligats a la creació i consolidació d’empreses, i la relació entre ells (club de 
l’emprenedor).  
Facilitar l’aparició de projectes innovadors entre les empreses de la comarca, en especial dels 2.
clústers identificats al Vallès Oriental . 
Incrementar el número d’empreses internacionalitzades de la comarca, a través d’accions de 3.
formació, difusió i suport a les actuacions als mercats exteriors . 
Millorar la gestió dels polígons industrials, en especial dotant-los d’un centre que presti serveis a 4.
les empreses que s'ubiquen en aquests espais. 
Dotar la comarca d’un centre de referència en projectes de col�laboració publico-privats 5.
generadors d’oportunitats de negoci i de bones pràctiques. 
Apropar els centres i equips de recerca i transferència tecnològica a les empreses de la comarca, 6.
per tal de revertir l’escassa presència actual de centres universitaris i de recerca de referència . 



Integrar en un mateix espai físic els tràmits administratius i els serveis presencials que les 7.
empreses requereixen de les Administracions, de manera coordinada amb la Cambra de Comerç 
de Barcelona. Acollir i organitzar cursos de formació adreçats a directius de pimes sobre models 
de gestió i formació empresarial (Centre de Formació Empresarial). 
Generar coneixement específic i especialitzat en gestió innovadora de les Associacions 8.
Publico-Privades. 

TERCERTERCERTERCERTERCER....    OBLIGACIONS DE LA CAMBRA DE COMERÇOBLIGACIONS DE LA CAMBRA DE COMERÇOBLIGACIONS DE LA CAMBRA DE COMERÇOBLIGACIONS DE LA CAMBRA DE COMERÇ
La Cambra assumeix els següents compromisos específics : 

Ubicar la Delegació de la Cambra al Vallès Oriental en aquest espai. A aquest efecte les parts 1.
convenen de celebrar un contracte d’arrendament d’un espai, en el complex de Can Muntanyola, 
de 220,82 metres quadrats en l'ala sud de la planta baixa de l'edifici, d'acord amb el que es detalla 
en el plànol que s'annexa al present conveni (annex 1). El període de l’arrendament serà de 25 
anys.  L’import de l’arrendament per a tot el termini serà de 500.000 euros, més IVA, i la Cambra  
efectuarà el pagament de forma anticipada. 
Desenvolupar conjuntament amb l’Ajuntament el Pla d’Activitat. Amb aquesta finalitat, la Cambra 2.
comprometrà fins un màxim de 300.000 euros més IVA,  dels seus pressupostos dels anys 
2011-2014 per finançar, col�laborar, codirigir, i participar en la definició, disseny i execució de les 
actuacions i serveis que s’oferiran. Aquestes actuacions es desenvoluparan en el termini màxim 
de 30 de juny de 2014. 

QUARTQUARTQUARTQUART....    OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENTOBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENTOBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENTOBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament assumeix, a més dels compromisos propis de l’execució del projecte com  finançar i 
aportar el pressupost necessari pel seu desenvolupament: 

El de dissenyar, conjuntament amb la Cambra, l’oferta de serveis a prestar. 1.
El desenvolupament del Pla d’Activitat. 2.
Facilitar els espais corresponents a la Cambra, en les condicions que es concretin oportunament. 3.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    DESENVOLUPAMENT DEL CONVENIDESENVOLUPAMENT DEL CONVENIDESENVOLUPAMENT DEL CONVENIDESENVOLUPAMENT DEL CONVENI     ----    MARCMARCMARCMARC
El procediment per dur a terme la concreció dels compromisos anteriors es formalitzarà mitjançant 
convenis i addendes posteriors o en l’instrument que ambdues parts decideixin . 
Aquests compromisos es perfeccionaran una vegada els Òrgans de Govern de la Cambra i la seva 
Administració Tutelant autoritzin el corresponent pressupost extraordinari . 

SISÈSISÈSISÈSISÈ....    COMISSIÓ DE SEGUIMENTCOMISSIÓ DE SEGUIMENTCOMISSIÓ DE SEGUIMENTCOMISSIÓ DE SEGUIMENT
La comissió estable de coordinació i seguiment de l’execució d’aquest acord de col�laboració i de les 
diferents accions específiques que se’n derivin, estarà constituïda, com a mínim, per dos 
representants de cadascuna de les entitats, que seran designats per l'alcalde/essa de l'Ajuntament i 
pel president de la CAMBRA.  
La periodicitat de les reunions es fixarà de comú acord que en tot cas haurà de ser com a mínim cada 
tres mesos. 

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    JURISDICCIÓ COMPETENTJURISDICCIÓ COMPETENTJURISDICCIÓ COMPETENTJURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions de litigi que es puguin derivar dels acords que conté aquest conveni es sotmetran a la 
jurisdicció que correspongui d’acord amb la matèria de què es tracti i que s’especifiqui en els convenis 
als quals fa referència el pacte cinquè. 

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ....    VIGÈNCIA DEL CONVENIVIGÈNCIA DEL CONVENIVIGÈNCIA DEL CONVENIVIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni s’estendrà fins la signatura  dels convenis esmentats en el pacte cinquè. 
Els compromisos adquirits estaran condicionats a la realització del projecte.  En el supòsit que no es 
desenvolupi la Cambra tindrà dret a recuperar les aportacions realitzades ".

SegonSegonSegonSegon....    Facultar l'Alcalde per a la signatura del conveni a què fa referència l 'acord anterior.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord a la Cambra de Comerç,  Indústria i Navegació de Barcelona. 

Alcalde president:
En farà la presentació la senyora Canelo, endavant.



Sra. Canelo:
Moltes gràcies, alcalde. Bé, com ens deia la secretària, avui portem a Ple l’aprovació del conveni marc 
de col�laboració entre la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, i l’Ajuntament de 
Granollers per dur a terme el projecte de Can Muntanyola, centre de serveis avançats a les empreses. 
Tant la Cambra de Comerç com el propi Ajuntament són conscients de la importància de les polítiques 
d’impuls de les empreses, especialment de les petites i mitjanes empreses, com a factor determinant 
per garantir un creixement econòmic sostingut, la reducció dels nivells de desocupació i l’increment de 
la productivitat i la competitivitat de la nostra economia .

Estimular activament l’accés a la informació, als serveis, en especial a la innovació i al 
desenvolupament de la gestió, a les xarxes empresarials, per a les empreses, en especial de les 
PIMES, com deia abans, és una important tasca a fer per estimular i potenciar el desenvolupament 
econòmic local i la seva zona d’influència, considerant prioritària una actuació conjunta a través d’un 
projecte que sumi els esforços i recursos destinats a aquesta finalitat. I perquè creiem fermament en 
els projectes de suma, en els projectes que cal buscar acords i que alhora esdevinguin òptims 
econòmicament parlant, buscarem la manera de què a Can Muntanyola, tot coordinant, com deia, els 
esforços, es doni impuls al foment de l’activitat empresarial per al desenvolupament i creixement del 
nostre territori.

El conveni que portem avui a aprovació, ha estat aprovat pel Consell Executiu de la Cambra de 
Comerç de Barcelona del passat 13 de setembre.

En definitiva, el projecte de Can Muntanyola consisteix en facilitar a les empreses l’accés en 
condicions d’igualtat a la xarxa de serveis empresarials que ofereixen les cambres de comerç de 
manera coordinada amb els serveis que ofereix el propi Ajuntament amb una concepció de servei 
integral i integrat; i s’especialitzarà en la generació i transferència de coneixement sobre innovació en 
la gestió, en el foment de les persones emprenedores, en la formació de personal directiu de les 
petites i mitjanes empreses, i en el suport al creixement i a la internacionalització de les empreses .

Aquest és un projecte cabdal, prioritari per aquest equip de govern en el marc de la recuperació 
econòmica de les empreses del nostre territori. I per fer-ho hem aconseguit anar de la mà de la 
Cambra de Comerç de Barcelona als membres de la qual els agraeixo molt intensament la seva 
voluntat de col�laboració i la facilitat que hem tingut a l’hora de trobar acords en el que havia de ser el 
cos i l’ànima del projecte de Can Muntanyola. Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé. Aquí no hi ha anunciades intervencions. En tot cas, jo només voldria agrair, també el paper de 
tots els grups municipals que en el marc del Consell Econòmic i Social han estat actius, defensors 
d’aquest projecte, el Consell Econòmic i Social, que ha fet la feina que li van encarregar, i per tant és 
un moment també de dir que aquesta ciutat, quan es proposa, com deia la regidora, factors de suma; 
sap fer-ho i troba al món empresarial, al món sindical i l’administració i els seus grups municipals. Per 
tant, gràcies a tots els que l’heu fet possible. S’aprova per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Endavant. Passem a la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial, el punt número nou en el qual, es 
proposa anul�lar d’ofici un conveni entre l’Ajuntament de Granollers, Edificis Canaletes i la senyora 
Francisca González, un acord de data quatre de març de 2005. Endavant. 
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DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE     2005200520052005

La Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2008 va acordar: “desestimar les al�legacions de la 
senyora Francisca González González en el procediment de revisió d'ofici del conveni signat per 
l'Ajuntament de Granollers, Edificios Canaletes SA i la Sra. Francisca González González i elevar 
l'expedient a la Comissió Jurídica assessora.

La Junta de Govern Local de data 8 de setembre de 2008 va acordar: ”PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Desestimar 
íntegrament les al�legacions presentades, d'acord amb els fonaments invocats i amb l'informe emès 
per la secretària general accidental. SegonSegonSegonSegon.... Sol�licitar dictamen preceptiu a la Comissió Jurídica 
Assessora per mitjà del Conseller de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb allò que disposa l'article 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la 
Comissió Jurídica Assessora. TercerTercerTercerTercer .... Acompanyar a la sol�licitud tot l 'expedient administratiu, així com 
els expedients anteriors que en portin causa, i l'acord de suspensió del termini per resoldre i notificar, 
d'acord amb l'article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.”

En data 30 de juliol la direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya retorna l'expedient administratiu de 
referència i acompanya el dictamen sol�licitat núm. 242/10 de la Comissió Jurídica Assessora a 
l'ensems que ens demana en compliment del que disposa l'article 13,5 de la Llei 5/2005 de 2 de maig 
que fem arribar unes còpies de la resolució final que s 'adopti.

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

La Comissió Jurídica Assessora ha d'emetre dictamen preceptiu de conformitat amb l'art. 102,1 de la 
Llei 30/92 de 26 de novembre de Regim jurídic de les administracions publiques i del procediment 
administratiu comú i d'acord amb l'art. 8,3 de la Llei 5/2005 de 2 de maig reguladora de la Comissió 
Jurídica Assessora quan es planteja la revisió d 'actes nuls de ple dret.

L'Ajuntament de Granollers en els acords esmentats anteriorment invoca la causa de nul�litat de l'art. 
62,1 g) de LRJPAC, en relació a l'art. 103,4 de la llei 29/1998 de 13 de juliol reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa respecte el Conveni signat per l'Ajuntament de Granollers, 
Edificis Canaletes S.A. i la sra. Francisca González González.

L'Ajuntament de Granollers inicia l'expedient de revisió d'ofici del Conveni esmentat i sol�licita el 
preceptiu informe a la Comissió Jurídica Assessora que l'emet en data 8 de juliol de 2010 amb el  
número  de dictamen 242/10.

La Comissió Jurídica Assessora en l'esmentat dictamen que s'adjunta a la present proposta   entén 
que tot el procés endegat es reconduible  a la causa de nul�litat continguda en l'art. 103,4 de la Llei de 
la jurisdicció contenciosa administrativa, a la qual s'arriba a traves del previst en l'art. 62,1 g) de la 
LRJPAC, sempre diu que intervenen algunes de les anomenades nul�litats especials o nul�litats no 
emmarcades tipificadament en l'art. 62 de la Llei procedimental, sinó contingudes en altres 
disposicions de l'ordenament jurídic.

Assenyala el dictamen es pronuncia sobre l'eficàcia anul�latoria retroactiva de la declaració de nul�litat 
en el sentit que a fi d'evitar un enriquiment  injust, cal procedir a les restitucions recíproques 
necessàries perquè la declaració de nul�litat adquireixi la màxima irradiació i efectivitat, la qual cosa, 
diu, es tradueix en el fet que les quantitats aportades i rebudes en virtut dels pactes segon i tercer del 
conveni siguin restituïts per tal de reposar la situació econòmica a l'estat anterior a la subscripció del 
conveni, la revisió d'ofici del qual s'acorda. Així mateix assenyala que les Corporacions Locals tenen 
potestat per a recuperar les quantitats indegudament    abonades a tercers en allò que les afecti .

Finalment la Comissió Jurídica conclou la procedència d'informar favorablement sobre la revisió d'ofici 
del conveni signat entre l'Ajuntament de Granollers,  la Sra. Francisca González González i la societat 
Edificios Canaletes SA en execució de la Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya .

Atès allò que disposa  l'art. 102 de la LRJPAC en relació a l'art. 62,1 g) del mateix cos legal i en 
relació a l'art. 103,4 de la Llei de la juridicció contenciosa administrativa .

Atès el dictamen núm. 242/10 de 8 de juliol de 2010 que s'adjunta al present.



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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Declarar en el procediment de revisió d'ofici endegat en data 7 de juliol de 2008, la 
nul�litat del conveni, i dels seus efectes signat per l'Ajuntament de Granollers, l'entitat Edificios 
Canaletes S.A. I la senyora Francisca González González de data 4 de març de 2005 i aprovat per la 
Junta de Govern de l'1 de març de 2005, atès que vist el dictamen preceptiu i vinculant núm. 242/10 
de la Comissió Jurídica Assessora l'esmentat conveni incorre en un motiu de nul�litat de ple dret 
conforme disposa l'art. 103,4 de la llei de la jurisdicció contenciosa administrativa en relació a l'art. 
62,1 g) de la Llei de Regim Jurídic i del procediment administratiu comú , 30/92 de 26 de novembre.

SegonSegonSegonSegon.- Ordenar al Serveis de l'Area d'Hisenda de l'Ajuntament de Granollers que inicií els 
tràmits i el procediment necessari per tal que la senyora Francisca González González restitueixi a 
l'Ajuntament de Granollers la quantitat  indegudament cobrada de 200,000 euros.

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:
Farà l’explicació el senyor Jordi Terrades , endavant.

Sr. Terrades:
En tot cas, el dictamen que ha llegit la senyora secretària explica perfectament que és el que estem 
fent avui aquí. En tot cas, deixi’m fer un breu, brevíssim repàs de perquè avui portem en el Ple la 
declaració de nul�litat d’aquest conveni. Que per cert, una nul�litat que a part de la comissió jurídica 
assessora de la Generalitat de Catalunya, doncs també el va declarar nul el tribunal suprem.

Estem parlant d’un litigi que es va iniciar a l’any 1992, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en 
una sentència que es dicta a l’any 1995, en concret al mes de febrer, requereix a l’Ajuntament de 
Granollers rebaixar l’alçada reguladora màxima de l’edifici dels Cinemes Óscars, a tres metros i mig. 
Aquí hi ha hagut diferents etapes, diferents recursos, la signatura d’aquest conveni entre les parts. 
Finalment el Tribunal Suprem reafirma la sentència de l’any 98..., 95. Aquest Ajuntament el que fa és 
donar compliment d’aquesta sentència, s’encarrega el projecte executiu de l’enderroc que ha sortit a 
licitació, per cert! No s’han presentat seixanta-nou, alcalde, però sí vint-i-cinc per fer l’enderroc 
d’aquest edifici. I en paral�lel, i en paral�lel, doncs els propietaris de l’edifici, l’Ajuntament de 
Granollers, la pròpia senyora Francisca González al març del 2005 van signar un conveni a fi i efecte 
d’intentar que no s’arribés a aquesta situació. El conveni, tots vostès el coneixen, hi havia una part 
econòmica que al donar-se compliment a la sentència, per tant a l‘enderroc, l’Ajuntament entenia, el 
govern de la ciutat entenia que el que hi havíem de fer era rescabalar, doncs el conveni que en el seu 
dia es va signar.

Justament, per iniciar aquest expedient es va demanar dictamen preceptiu i vinculant a la comissió 
jurídica assessora de la Generalitat de Catalunya que ha emès el seu dictamen i en el que es 



manifesta que el conveni incórrer en un motiu de nul�litat, no? i és per això, que l’Ajuntament el que fa 
ara és iniciar el procés de rescabalament i de restitució d’aquests... d’una part que estava aixoplugat 
en aquest conveni, a la senyora González per tal de què restitueix a la caixa de l’Ajuntament 
dos-cents mil euros que es van avançar en compliment d’aquest conveni urbanístic .

Alcalde president:
Aquí, sí que hi ha anunciades paraules. Endavant, senyora Alcalde.

Sra. Alcalde:
Gràcies alcalde. I bona nit a tothom. Bé, nosaltres volem fer... res, només una breu intervenció per a 
aportar una reflexió a aquest procés tan llarg, que ve de tant de temps i que fa tant de temps que tenim 
a sobre la taula, i que en el debat de la ciutat, des del nostre grup ja vam qualificar que era, bé, que 
era un nyap.

Ara, ens a sembla, tal i com deia el regidor que amb l’informe de la Comissió Jurídica Assessora 
d’aquest mes de juliol, doncs es dóna suport a la nul�litat d’aquest conveni que l’Ajuntament va signar 
amb la propietària del pis que va fer la denúncia. Sembla que és un pas més perquè l’afer dels 
Cinemes Òscars, si més no a nivell de papers. També, si res no canvia, serà un final feliç per 
l’Ajuntament, perquè el mateix dictamen es pronuncia sobre les restitucions recíproques, doncs bé, 
que han d’haver-hi, no? i necessàries per tal de què ningú s’enriqueixi de manera injusta , diu el mateix 
conveni, bé, diu la mateixa resolució. Per aquest motiu, bé, la ciutat no només haurem de pagar 
dos-cents mil euros més que ens haguessin tocat pagar, si no que, bé, sembla ser que ens en 
tornaran, recuperarem dos-cents mil euros.

Ara, en qualsevol cas, el nostre grup, volem recordar, doncs que en els ciutadans de Granollers se’ns 
en van bastants de diners en aquestes qüestions, no són només aquests dos-cents mil. I ens dóna la 
impressió que si els responsables polítics que en el seu moment, doncs haguessin estat poder més 
ben assessorats o més prudents. Potser aquestes coses no ens passarien. I està clar que dins 
d’aquest paquet, des del nostre punt de vista hi entra també l’enderroc de la gasolinera, que també 
més endavant en parlarem, del polígon industrial de Sant Julià, o bé, l’acomiadament improcedent de 
la responsable del Mercat de l’Audiovisual, o bé del forat d’aquella canonada que Catalana de Gas va 
fer així quan construïen un ascensor. Bé, tot aquest paquet des del nostre punt de vista, entra dins 
d’aquestes històries que desprès acaben anant a judici, acaben tornant i venint.
 
Nosaltres en aquest cas ens abstindrem, i els demanarem que siguin més prudents i reflexius a l’hora 
de prendre decisions sobre les que planen dubtes, o si més no, siguem més primmirats amb els diners 
que són de tothom. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Sí, molt bé. No sé si la senyora Olano vol intervenir. no? per part de Convergència i Unió. Endavant, 
senyor Canet.

Sr. Canet:
Gràcies, bona nit a tothom. Em permetrà senyor Terrades que la meva intervenció vagi més adreçada 
al senyor alcalde que no pas a vostè, ja que potser ell ha estat un dels protagonistes d’aquesta 
pel�lícula que avui ens ocupa, la pel�lícula dels Cinemes Óscars. Una pel�lícula que va començar com 
una superproducció i ha acabat com un culebrot, en el que hi ha participat el més granat dels polítics 
de la ciutat, vedettes del dret administratiu a nivell nacional, i un llarg etcètera de funcionaris i càrrecs 
de confiança actuant com a extres. Que han fet que aquest pel�lícula tingués continuïtat al llarg de 
vàries legislatures, em semblava estrany que no em toqués parlar-ne, i ha acabat convertint-se en una 
sèrie. I ja es sap que en el món del cinema una sèrie que es basa en una pel�lícula no sol tenir èxit .

Crec que no serà aquest l’últim capítol del culebrot. Desprès d’anys de seguir-la, el nostre grup creu 
que vostès, en principi, van fer bé el paper que tocava: defensar els interessos de la ciutat, i no hi ha 
dubte de què van fer-ho. Però en un determinat moment, hauríem d’haver reiterat la pel�lícula de 
cartellera, i no convertir-la en aquesta sèrie. Aquest moment no era altre que el moment en què va 
dictar una sentència d’enderroc. Aquí, senyor alcalde, un cop esgotats els recursos calia canviar el xip 



i acceptar la realitat, però algú va témer que al final d’aquesta sèrie fos el final de la seva carrera, 
potser. Calia canviar el guionista, calia canviar d’escenari i de gènere, però el que va començar com 
una peli d’advocats i de judicis va acabar com una peli de terror de sèrie B. L’argument de signar un 
conveni amb la demandant per burlar la llei, un cop hi ha sentència ferma, és des del nostre punt de 
vista un greu error. Un greu error que no s’havia d’haver comés. I no només ens ho sembla a 
nosaltres..., ara li diré el que va dir la crítica cinematogràfica a nivell nacional, jornades del consell 
general de Polítiques Judicial, Mallorca, any 2009, ponència del magistrat de la sala tercera del 
tribunal suprem, conferència, perdó... senyor Ernesto Peces Morate, títol de la conferència: Urbanismo 
a la carta; el títol ja Déu n’hi do!

Capítol sis de la conferència, em permetran que ho llegeixi en castellà, perquè així està redactat: “La 
perversión de la acción pública; això és una conferència feta a Palma de Mallorca. 

“La perversión de la acción pública”: la acción pública en defensa de la legalidad urbanística en cuyo 
uso brilla por su ausencia el ministerio fiscal, es un logro fundamental para preservar el cumplimiento 
de tal ordenamiento. Aunque en ocasiones se ejercita con fines torcidos. Lo que la jurisdicción suele 
vigilar con esmero en evitación de fraudes como demuestra la fecunda jurisprudencia regulada en 
torno de ella. No obstante, aun esgrimida como legitima finalidad no faltan casos cada vez más 
frecuentes en el que el bienintencionado ciudadano asociación que la invocaron para salir del paso de 
un desafuero urbanístico, se desvían del recto camino seducido por las ventajas de todo tipo que las 
administraciones al interesado les ofrece. La mejor manera de conocer tan lamentable sucesos es la 
lectura de la sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo del veintiocho de mayo del 2008, que 
para no alargarme expongo resumidamente: para evitar la ejecución de una sentencia moratoria de 
unas licencias de obras y de actividad, el Ayuntamiento de Granollers y la entidad mercantil titular de 
tales licencias convinieron con la ciudadana defensora de la legalidad urbanística que a cambio de 
esta recibir cuatrocientos mil euros, desistiría de su pretensión por entender de consumo que 
concurrían causas de imposibilidad legal y material para ejecutarla. Al mismo tiempo que 
consideraban que con la indemnización recibida se daba cumplimiento a lo dispuesto en el último 
inciso del artículo de la ley jurisdiccional. Ni que decir tiene, i acabo, que el Tribunal después de 
calificar tal convenio de una confabulación para llevar a cabo un fraude de ley procesal, rechaza la 
petición de inejecución firme de la sentencia, esto es sólo una muestra del espurio ejercicio de la 
acción pública propiciado por las administraciones que deberían velar por el cumplimiento y respeto 
de la legalidad urbanística y no burlarse de ella . 

Pels que no ho sàpiguen, perquè jo no ho sabia, “espurio” vol dir “fraudulento o engañoso”.

Acabo, senyor alcalde, dient-li que el públic o sigui, la ciutat i la crítica que seriem nosaltres, voldríem 
saber que ha costat aquesta producció, que no són només els dos-cents mil euros del conveni que ara 
intentem recuperar, si no ens agradaria saber que ens ha costat en advocats, en peritatges, en 
estudis, en enderrocs, etcètera, etcètera, etcètera... 

També, ens agradaria que per una vegada, el govern entomés alguna responsabilitat, ja que el més 
greu d’aquest cas, no serà el cost econòmic, que el tindrà de ben segur, si no el cost moral que té per 
la ciutat el fet de què hagi calat el: aquí, no passa res! Passi el que passi. I s’hagi impostat en el dia a 
dia de la nostra ciutat. Amb tot això nosaltres votarem favorablement, tot i que és un conveni que des 
del nostre punt de vista no havia d’haver-se signat, però tant de bo que puguem recuperar-lo. Moltes 
gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, senyor Canet. Té la paraula el senyor Terrades. 

Sr. Terrades:
Seguint amb la cartellera, i amb la crítica cinematogràfica, en tot cas, el senyor Canet em reconeixerà, 
em sembla que ho ha reconegut en la seva intervenció, i si no li dic jo, eh! en aquesta pel�lícula, que 
no sé si és de sèrie A, de sèrie B, o és un culebrot, eh! que tampoc sé si s’ha acabat o no s’ha acabat. 
En tot cas, hi ha participat molts actors, de tota mena, de tota condició i de tot color. Diguem que tots 
els governs que hi ha tingut alguna cosa a veure, des del que va donar la llicència, des del que va 
tingué que... el que va desestimar el requeriment de suspensió de les llicències a l’any 92, per tant, va 
portar tota la defensa jurídica de l’Ajuntament. Vull recordar-li que la sentència del Tribunal Superior 



de Justícia, doncs ordenant el que va ordenar és del febrer del 1995, eh! ho dic perquè les eleccions 
municipals van ser al maig del 1995, és a dir, que aquí hi ha participat, allò, molts actors... ja li dic de 
tota mena, de tota condició i de tot color.

La regidora, Isabel Alcalde, deia, em sembla que hem arribat a un final feliç. No, miri, la nostra posició 
de final feliç, s’hagués produït si... o haguéssim considerat que es produïa un final feliç, si no s’hagués 
hagut d’abordar l’enderroc de la coberta dels Cinemes Óscars, eh! per deixar-lo... no sé si a seixanta 
centímetres o un metre, eh! i per tant, jo crec que tota l’actuació dels governs, també a partir del 95 
fins avui, també els hi vull recordar que des del 95 fins avui els govern també han sigut de tota mena, 
de tota condició i de tots colors. Hi ha hagut una certa barreja, eh! en aquest afer, i degudament 
assessorats, o no; vist el resultat, per equips externs i per equips interns de l’Ajuntament. Diem que el 
conveni que es va signar entre les tres parts va ser, diguem que conduit pel secretari de l’Ajuntament 
de Granollers que va assessorar a l’alcalde, el conveni el va acabar firmant, si no recordo malament 
l’alcalde Mayoral, però venia de l’anterior etapa, no? era justament per intentar que aquesta sala de 
cinemes seguissin en el centre de la ciutat, de què no s’hagués de produir aquest enderroc.

Miri, les sentències les acatem, i aquesta com no pot ser d’altra manera les acatem. Ho dic, perquè 
ara, això en el debat polític també està molt de... és una pel�lícula moderna, no? aquesta sentència 
l’acatem i per això hem fet un projecte d’enderroc, hem licitat les obres i un dia d’aquests, un cop 
hàgim analitzat les ofertes que s’han presentat, perquè no se’ls hi escapa a ningú de vostès que 
aquesta és una obra complexe, eh! farem l’adjudicació de l’obra perquè es produeixi l’enderroc, tot 
això la sala corresponen del Superior de Justícia n’està perfectament informada. Les acatem, però li 
asseguro que aquest regidor, aquest sentència... per molta conferència que es produeixi, no la 
comparteix. Diem que no la comparteix aquest regidor, i tinc la sensació de què des de l’any 95, els 
diversos equips municipals que han governat aquesta ciutat, han cregut que el bo pel conjunt de la 
ciutat era treballar fins al final per tal de què no haguéssim hagut d’arribar al que en aquests moments 
hem arribat, eh! que és a l’enderroc de la coberta, baixar-ho a tres metres i mig. Això és així i per tant, 
com què acatem les sentències, per això hem iniciat tot aquesta procés. Ara, jo crec que la ciutat, 
l’Ajuntament el que ha de fer també és declarar nul, com hem fet ara el conveni que en el seu dia es 
va signar, per intentar no arribar a aquesta situació, i rescabalar, doncs l’import que en el seu moment 
es va abonar a la senyora González.

Alcalde president:
Gràcies. No sé si la senyora Alcalde vol dir alguna cosa. Senyor Canet... perdó! La senyora Olano, 
primer.

Sra. Olano:
Sí, senyor alcalde. Sobretot desprès de sentir les paraules del senyor Terrades. Aquí hi ha una qüestió 
molt clara, avui estem davant d’un conveni i malgrat que el nostre grup s’abstindrà, perquè estem en 
una etapa del tema. Jo la veritat, senyor Terrades, jo considero que les seves paraules són molt 
greus, cadascú assumeix la responsabilitat en l’etapa que ha pres decisió amb el tema, però jo crec 
que no es tira, no es tracta ni de tirar de la manta, ni de tapar dient com hem estar aquí quatre... jo 
crec, voldria pensar que aquesta no és la... de les seves paraules, però m’ho ha semblat. I per tant, jo 
crec que... i és el que ens agradaria sentir, de qui fos, estiguessin ara amb responsabilitats de gestió 
d’aquesta ciutat o no. Però algú s’ha equivocat, algú s’ha equivocat, algú, doncs ha fet una gestió que 
no era l’adequada, i encara que sigui políticament, doncs algú haurà d’assumir responsabilitats que en 
el seu moment es va equivocar. Ja dic, en tot cas, no és el model que segurament tots volem de com 
s’ha de gestionar alguna cosa en la nostra ciutat, perquè després parlem de diners, parlem de gestió i 
tot forma part d’això. Per tant, jo crec que precisament perquè no es tornin a produir aquestes 
qüestions, cal aclarir les responsabilitats que s’han generat en cadascuna de les èpoques, i sobretot 
una qüestió que al nostre grup sí que li preocupa, i és quan ens ha costat aquest pel�lícula. Perquè 
aquesta és la manera, o el referent que no ha de tornar, encara que sigui només perquè no tornin a 
passar episodis com aquest, però sí que és veritat que no es pot passar això com no res, mira, un 
conveni que sí, que no i desprès doncs no m’agrada la sentència. Home, no! ja dic, no qüestionem la 
voluntat de defensar la ciutat, perquè això ho donem per suposat, però és veritat que en el camí algú 
s’ha equivocat i que esperem, que encara que sigui, doncs amb la gestió interna, doncs que 
s’assumeixin responsabilitats i en el nostre cas, doncs com què no hem format part de l’equip de 
govern, doncs precisament no ens han agradat les seves paraules, perquè considerem que no són 
una bona aposta o un bon model a seguir el fet de què: mira, com vam estar tu i jo, doncs això es tapa, 



no, no! aquí hi ha hagut un error, doncs s’assumirà la responsabilitat política... política, no dèiem una 
altra cosa, per tant, doncs com tots volem la bona gestió de la ciutat considerem que s’ha d’analitzar 
quan ens ha costat, i sense més conseqüències, però sí fer aquesta petita reflexió. Gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canet, té la paraula.

Sr. Canet:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Miri, senyor Terrades, per una vegada estic d’acord amb vostè en 
alguna cosa, no és amb el tapar-ho com diu la senyora Olano, perquè jo no hi estic d’acord, ja sap que 
no portem cap motxilla els que ens hi seiem aquí, no hem de tapar res a ningú. Però, dir-li que per una 
vegada, jo també comparteixo que aquesta sentència va ser injusta, la primera, i bé, li he reconegut. 
Bé, li he reconegut que fins a determinat punt crec que el que fa fer l’Ajuntament va ser correcte, però 
deixi’m que li repeteixi la meva intervenció, perquè no ha quedat clara o no l’ha volem sentir. Escolti, 
nosaltres estem dient que no ens hi sembla correcte l’actuació de l’Ajuntament des del primer moment 
en què vostès signen aquest conveni, i aquest conveni ja li garantitzo jo que no hi havia cap govern de 
Convergència governant que jo sàpiga, i corregeixi’m si això no és així . 

Respecte als actors d’aquesta pel�lícula, deixi’m dir que a tota pel�lícula hi han els protagonistes i en el 
que es diu en el llenguatge de cinema els “manguters”, no? els secundaris, no? i és cert que el nostre 
grup va tenir responsabilitats en el que és la primera part de la pel�lícula, però no en les versions que 
després s’han anat fent, i convindrà amb mi que no és bo... no és bo, que la paraula o que 
l’Ajuntament de Granollers, convindrà amb mi, estigui posat com a exemple i li repeteixo de la segona 
part, perquè jo francament, no crec que aquest conveni fos... escolti, sempre es diu allò de: és millor 
un acord... un mal acord que un bon plet. Bé, un cop es va anar a judici i es va perdre, doncs es va 
perdre... i escolti, i ara, hem de recuperar els dos-cents mil que vam donar, hem de continuar 
enderrocant els cinemes, jo no sé quines garanties tenim de recuperar aquests dos-cents mil euros, 
m’agradaria també saber-ho, perquè... clar, al final ens haurem trobat que haurem donat dos-cents mil 
euros i els cines estaran a terra, també. Per tant, jo fins que no hàgim recuperat els dos-cents mil 
euros, no veig que la jugada hagi sigut massa bona, que no la veig gens bona, des del primer moment 
que vam signar aquest conveni, deixi’m que li repeteixi.

I ja per acabar, també deixi’m dir-li una cosa, vostès quan a vegades parlen d’aquesta etapa de 
Convergència de govern amb vostès, que ja li repeteixo, que ho han actors protagonistes i actors 
secundaris, s’obliden d’una cosa, que el cartell convergent també ha canviat, no? no som com altres 
que potser es volen perllongar molts anys en escena, i aquí no hi ha ni un dels que aquesta època, per 
tant, la veritat, vostès sí que continuen al capdavant, i vostès han estat al començament, al mig, al 
final, i ja veurem si en un altre capítol, perquè tal i com veig això, si aquesta senyora no retorna els 
dos-cents mil euros, hi hauran més capítols d’aquesta pel�lícula. Per tant, jo li dic que en aquesta 
banda els actors van deixant el món de l’escena, i en altres bandes doncs continuen en els “tablados”. 
Moltes gràcies.

Alcalde president:
Endavant, senyor Terrades. 

Sr. Terrades:
Sí, amb molt de gust li explicaré quin és el cost final de tot això quan s’acabi la pel�lícula... quan 
s’acabi la pel�lícula. I per tant, em demana una dada que en aquests moments encara no li puc 
subministrar. Miri, és cert, el conveni es va signar en un govern que vostès no hi eren, hi havia altres 
formacions polítiques. Conveni, que de totes maneres... aquest és un fer que tots els grups municipals 
a mesura que ha anat avançant la trama, se’ls ha anat informant, estiguessin o no estiguessin en el 
govern, dels passos que s’anaven donant, justament perquè el que intentava evitar és l’enderroc 
d’aquest edifici, i del manteniment d’una activitat que ens hi semblava important al mig de la ciutat. 
També és cert que entre mig, l’explotadora dels cinemes va renunciar a la llicència, i no hi vegi amb 
això cap retret, eh! ja sé que vostès ens han dit moltes vegades que no porten cap motxilla, eh! i com 
què no porten cap motxilla, deixi’m afirmar-li que probablement sí entre l’any 92 i 95, alguns dels 
nostres antecessors en el govern municipal hi haguessin estat, probablement l’estratègia de 



defensa..., o de buscar allò que se’n diu un mal acord, s’hagués produït.

Jo crec que... no, no ho sé, no m’atreviria a afirmar-ho, eh! No ho afirmo que hi hagués hagut desídia 
per part del govern que hi havia aleshores, no era cap de vostès, eh! però segurament, això sí que li 
puc dir que l’estratègia de defensa als interessos municipals en aquest cas, perquè jo crec que no 
s’havia de ser excessivament perspicaç per saber quines eren les intencionalitats que hi havia al 
darrera de la demanda vist lo vist, amb posterioritat, doncs probablement s’havia d’haver estat una 
mica més eixerit i avui no ens trobaríem amb aquesta situació . Però aquesta és la situació que tenim, i 
al final el Tribunal Suprem va dir el que va dir, i aquest govern, va desplegar, diguem-ne que tots els 
dispositius per encarregar el projecte d’enderroc per parlar-lo amb la sala, per licitar-lo i per 
adjudicar-lo un dia d’aquests, quan hàgim fet l’anàlisi de les vint-i-cinc propostes que s’han presentat. 
No només des del punt de vista econòmic, sinó sobretot des del punt de vista tècnic i de seguretat, 
sobretot de la planta soterrani que hi ha en aquest edifici.

Alcalde president:
Ara em toca a mi cloure el debat, senyor Canet, no es pensi que m’ho estalviaré. En primer lloc, potser 
val la pena relacionar el conjunt de protagonistes. Està bé el símil que vostè ha utilitzat. Miri, aquesta 
història comença amb una modificació puntual del planejament que aprova per unanimitat aquest Ple, 
que assessora i aprova la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en la que hi havia totes les forces 
polítiques de la ciutat i també les forces polítiques que governen a la Generalitat, reflexionant i 
analitzant quin és el millor planejament urbanístic per la zona. S’aprova per unanimitat, amb els 
vist-i-plaus de tots els serveis tècnics i jurídics .

A partir d’aquí, se’n deriva aquesta modificació de planejament, se’n deriva un pla determinat que 
s’executa. S’executa, insisteixo amb els termes com gairebé ha sigut sempre en qüestions 
urbanístiques en aquesta ciutat, per unanimitat, durant una època. Va haver-hi una època en què tots 
els temes urbanístics s’aprovaven per unanimitat, afortunadament. Efectivament, la llicència d’obres 
l’ha dóna una Junta de Govern, en el que jo en soc el regidor d’urbanisme i el senyor Pujadas és 
l’alcalde, i posteriorment s’esdevé un fet conegut per a tots vostès que es diu moció de censura i hi ha 
un canvi de govern. I a partir de llavors, el senyor Josep Serratusell amb els dotze regidors de 
Convergència més el senyor Neriz, governen la ciutat. D’aquí s’esdevé una llicència d’activitat que 
atorga ja el nou govern; fent el mateix anàlisi que hi havia fet el govern precedent, és a dir, estem 
davant d’una actuació urbanística correcte, avalada per la Generalitat, i que té tots els ingredients per 
tal de desplegar-se. 

Els primers incidents de caràcter jurídic es produeixen en el govern de Convergència i Unió més Neriz . 
Es desestimen els recursos que fa la persona afectada o la persona que obre tot aquest... la caixa dels 
trons per dir-ho d’alguna manera, en el període 92-95. És en aquest moment en el que es desestimen 
tots els recursos, amb informes jurídics i tècnics contundents; informes jurídics i tècnics que han estat 
sempre a disposició de tots els regidors i que expliquen amb precisió quina és la visió dels tècnics, 
dels juristes i òbviament també de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya. Per tant, en aquest període 
pel motiu que sigui, no es produeix la negociació que el senyor Terrades ha esmentada. En tot cas, 
evidentment, tornar enrere això és impossible i no podem dir que hagués fet qualsevol dels actors que 
estem avui aquí, però en tot cas, no es produeix una negociació que ben probablement hagués pogut 
analitzar el calat real de la situació .

Després d’una sentència que vostès han qualificat d’injusta, jo crec que és una sentència inadequada, 
una sentència que no s’ajusta al que realment és l’operació urbanística, és una operació absolutament 
correcte i que en tot cas, espero que algun dia. Alguns experts externs, en aquesta visió de donar 
llum, aquest vocació de donar llum, ho expliquin.

Que ha passat en tot aquest procés. Doncs en aquest procés ha passat que una vegada que ha fallat 
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i s’ha anat al Tribunal Suprem, la cassació no ha estat 
possible, perquè el Tribunal Suprem s’ha declarat no competent en aquesta matèria. Modificacions de 
la legislació catalana, i la legislació espanyola van fer que tots aquells aspectes en els que són 
competència el govern de la Generalitat el tribunal Superior s’inhibeix, eh! i aquest és el tema. Des del 
punt de vista estrictament jurídic no hem tingut la possibilitat de una segona lectura, d’una segona 
lectura que estic convençut que ens hagués donat la raó, però no hi ha sigut. Jo insisteixo i ho he 
comentat moltes vegades en els serveis jurídics de la casa : hauríem de buscar la formula perquè algú, 
encara que no sigui a través d’una via judicial , que és impossible, analitzi amb detall aquesta llicència, 



per veure que és una llicència ben donada. Com tantes d’altres que hi ha en aquest país, a vegades la 
lectura que fan en primera instància els jutges és discutible com tot. El que passa, és que en aquest 
país no podem fer la discussió en el nivell més elevat, el nivell de Tribunal Suprem; és una mancança 
que tenim que d’alguna manera hauríem de veure com es resolt.

En tot cas, evidentment a partir d’aquí s’inicia un procés en el que es busquen solucions, i passen 
diversos governs, eh! a partir del 96-99, la gestió la fa un govern format per Convergència i Unió, pel 
PSC i per Esquerra Republicana, en el que hi han... en aquell període tres alcaldes, recordeu-m’ho, i 
una feina, jo diria que molt ben feta per part de la Junta de Govern que anava analitzant tots els temes 
i que prenia tots els acords, també amb aquest consens imprescindible quan es governa en coalició. 
En el següent període, en el 99-2003 és PSC i Esquerra Republicana qui governa la ciutat, també 
buscant sempre l’acord i el consens i buscant sempre, en aquest cas, i en tots els casos la millor 
gestió possible pels interessos de la ciutat. I en l’última etapa, abans d’aquest mandat, el govern està 
format pel PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa, i és el moment en què es produeix el conveni de 
“marres” per dir-ho d’alguna manera.

Perquè es signa el conveni? Doncs bàsicament per tres motius, el primer, perquè tal i com s’ha 
apreciat en el moment que s’ha fet el projecte d’enderroc, hi ha una dificultat objectiva d’enderroc, és a 
dir, no és una ànsia de burlar la llei, ara, quan ens hem posat a fer el projecte d’enderroc perquè ja no 
hi havia més possibilitat d’analitzar el tema per la via jurídica, s’ha constatat que és un enderroc 
terriblement complicat i amb riscos, per tant, el fet de dir que aquest conveni tenia una... l’execució 
d’aquesta sentència era molt difícil, gairebé impossible, no és impossible però és molt difícil des del 
punt de vista tècnic, molt difícil!

En altres casos, operacions com aquesta, diguéssim han estat acceptades, eh! amb conveni entre les 
parts, per tant, no era un invent, des del punt de vista de l’assessoria jurídica que feia de secretari de 
la corporació, el senyor Amoròs i el que feien els assessors externs anaven en la mateixa línia, el 
conveni atesa la dificultat d’execució de l’enderroc, era una possibilitat sobre la qual, s’havia treballat i 
per tant, es va signar aquest conveni. Amb una altra premissa, segona, que és la de menor levisitat 
possible per l’Ajuntament, sempre es busca que en aquests casos la ciutat en sortir el millor parada 
possible. Dos factors, i també l’acord amb els companys de govern de què aquesta era la millor 
sortida possible, per això aquest conveni s’aprova per Junta de Govern i compta amb el suport dels 
diferents grups municipals que estan en el govern en aquells moments.

Ens enorgulleix d’haver signat aquest conveni? No, senyor Canet, no! ho signem amb plaer, no, 
senyor Canet, evidentment. El signem perquè creiem que és la millor sortida possible amb interès de 
la ciutat, i perquè ens permet també explorar una nova via, una nova via judicial amb el consell dels 
nostres advocats. Òbviament, aquest modest alcalde i abans regidor d’Urbanisme ha de llegir i 
escoltar els criteris dels serveis tècnics i els advocats, només faltaria! Perquè, els coneixement 
jurídics d’aquest alcalde i exregidor d’Urbanisme són limitats i ho vaig fer! I escoltats tots els 
dictàmens, analitzades totes les situacions vam optar amb el conjunt del govern per la via que vam 
considerar menys agressiva. Aquesta via, una vegada portada al final, des del punt de vista judicial, 
doncs ha tingut una sentència desfavorable que diu exactament el que diu el senyor Canet. Ens 
agrada aquesta sentència? No, senyor Canet, no ens agrada. En tot cas, en aquell moment i ens hi 
situem a principis del 2005, creiem que era la millor sortida que hi havia per a la ciutat .

Dit això, seguirem gestionant aquest conflicte que no ha acabat, que no ha acabat i que tindrà més 
capítols, òbviament. I seguirem defensant, com ho hem fet sempre, buscant la millor situació i la millor 
solució per la ciutat. Dit això, si fem un compendi de les accions urbanístiques d’aquest Ajuntament 
des de que vam recuperar la democràcia al 79, i analitzem el seu grau de conflictivitat, bé... podem 
estar-ne relativament satisfets. Des d’aquest punt de vista, òbviament vostès coneixen el conjunt de 
ciutats de Catalunya, coneixen els incidents que provoquen les lectures urbanístiques diferents entre 
actors diferents, i també les reaccions dels jutges davant de determinades situacions, i des d’aquest 
punt de vista el full de ruta de l’Ajuntament de Granollers amb els trenta i escaig anys de democràcia, 
és un full de ruta, no només acceptables si no molt positiu. Amb dos conflictes rellevants, que són 
precisament els que ens ocuparan avui, coses la vida, però en tot cas són dos conflictes rellevants en 
trenta anys. La mitja dels municipis del nostre entorn és bastant elevada, no ens enorgulleix tampoc 
que hi hagi tingut més errors, però en tot cas, amb els centenars, milers d’operacions urbanístiques 
que s’han fet en aquest Ajuntament, el rigor ha estat la línia bàsica. I en tot cas, les dues sentències 
que avui estan a sobre la taula tenen no només la seva explicació, no només la seva història, si no la 
gestió clara i oberta i explicada en tots els òrgans de govern d’aquesta casa, i a més a més, 



compartida per socis de diferents formacions polítiques. Per tant, tots plegats hem buscat sempre el 
millor horitzó. Ens hem equivocat? Probablement! Qui no s’equivoca? En tot cas, hem buscat sempre 
la millor sortida per la ciutat , hem buscat sempre la menor lesivitat i hem buscat sempre el bé comú, el 
benefici públic com a factor essencial .

En tot cas, és el moment de votar. Vots a favorables a la proposta? Vint. Vots contraris? Cap. 
Abstencions? Quatre. Per tant, aprovaríem aquesta revisió d’ofici del conveni signat el quatre de març 
de 2005.

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

Alcalde president:
Passarem al punt número deu, que al final hem decidit fer-ho fraccionat, no? cada punt... Passem al 
punt número deu, que és una proposta relativa a aprovar la indemnització per resoldre la concessió 
administrativa de l’estació de servei situada a Sant Julià , 239. Endavant.

10101010).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ FINAL AMB CÀLCUL DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ FINAL AMB CÀLCUL DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ FINAL AMB CÀLCUL DPROPOSTA RELATIVA A APROVAR LA LIQUIDACIÓ FINAL AMB CÀLCUL D''''INTERESSOSINTERESSOSINTERESSOSINTERESSOS     
LEGALS DE LA INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELEGALS DE LA INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELEGALS DE LA INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DELEGALS DE LA INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE    
LLLL''''ESTACIÓ DE SERVEI SITUADA A LESTACIÓ DE SERVEI SITUADA A LESTACIÓ DE SERVEI SITUADA A LESTACIÓ DE SERVEI SITUADA A L ''''AVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀ ,,,,    239239239239    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS ....

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Per acord de Ple de data 23 de febre de 2010 es va aprovar la liquidació del contracte entre 
l'Ajuntament de Granollers i Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU (abans denominada 
(Gesoil, SAU) per l'extinció de la concessió administrativa per la contractació  de l'ús privatiu dels 
terrenys de domini públic, per a la instal�lació d'una benzinera a l'avinguda Sant Julià, núm. 239 de 
Granollers, per un valor econòmic  d'indemnització de 814.643, euros.

SegonSegonSegonSegon....    En data 16 d'abril de 1010, el senyor Luis DE LA PEÑA DIEZ DE ULZURRUN, amb DNI núm. 
33239036-B, en representació de la mercantil Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU, amb 
domicili al carrer Anabel Segura, núm. 16, Edificio Vega Norte I, Arroyo de la Vega 28100 Alcobendas 
(Madrid) presenta, en temps i forma, recurs de reposició contra l'esmentat acord de Ple, en el qual 
manifesta que en el valor econòmic d'indemnització per a l'extinció de la concessió administrativa no 
s'han inclòs els interessos meritats des del moment del tancament de l 'estació de servei.

Que, en relació a l'esmentat recurs de reposició de referència, el cap de l'Àrea Territorial ha emès 
l'informe següent:

"APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ FINAL AMB CÀLCUL D’INTERESSOS LEGALS DE LA 
INDEMNITZACIÓ PER EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'ESTACIÓ DE 
SERVEI SITUADA A L'AVINGUDA SANT JULIÀ, 239 DE GRANOLLERS
Per a la valoració de la indemnització que cal aprovar a GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE 
SERVICIO S.L.U. , s’ha tingut en compte:
1. Les dades calculades en la  memòria adjunta encarregada per l'Ajuntament a  PROMO 
Assessors Consultors, Agusti Jover i Miquel Morell, economistes especialistes en valoracions 
econòmiques de concessions i altres, queda recollida tota la informació dels terrenys i immobles 
objecta de la concessió administrativa que s’ha extingit per ordre judicial .
2. Les dades facilitades per GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SERVICIO S.L.U en els 
seus escrits de 21 de novembre de 2006 i de 7 d’octubre de 2009.
3. La informació aportada pels serveis tècnics de l’Àrea econòmica en relació al necesari comput 
dels interessos legals pel temps transcorregut des del tancament fins arribat el moment del pagament 
efectiu de la indemnització
Amb aquestes aportacions es documenta la informació següent:
CRITERIS DE VALORACIÓ
Des de l’any 2007 , primer en que l’empresa ja no va poder explotar el dret de la concessió
fins el 2021 data de finalització de la concessió, per tant 15 anys a indemnitzar.
La pèrdua econòmica té dues components:



Lucre cessant = comptes d’explotació dels 15 anys pendents de la concessió ( fet amb dades 
disponibles i aportades per la concessionària i contrastades amb informes auditats )
Amortitzacions = dels costos de primera instal�lació que calia amortitzar en els 15 anys pendents de la 
concessió i alguna que altre amortització derivada d’alguna que altre inversió executada per la 
concessionària.
El cash-flow acumulat previst per als 15 anys restants de concessió s’estimen en 2.013.013 euros ( en 
termes nominals)
Els valors nominals de la suma de les dues components que composen la pèrdua econòmica, 
calculats pels 15 anys que resten de la concessió , s’han d’homogeneïtzar en termes reals al moment 
en que pertoca la indemnització, es a dir s’han d’actualitzar.
Per fer-ho cal seguir les disposicions del RD 2/2008, la ECO 805/2003 i la EHA/3011/2007 sobre el 
valor indemnitzatori de determinats drets i concessions, pel que segons elles cal aplicar el mètode 
residual dinàmic.
Seguint a peu de lletra aquestes disposicions :
Taxa actualització nominal = taxa lliure de risc + prima de risc = 3,78% + 12% = 15,78%
la primera equival al tipus mig de les Obligacions de l’estat a  10 anys de l’any 2006
la segona la fixa la ECO 805/2003 i la EHA/3011/2007.
VALOR INDEMNITZATORI INICIAL
En escrit de 21-11-2006 sol�liciten en concepte de dany emergent i lucre cessant tot presentant un 
quadre  d’evolució i acumulació del cash flow dels 15 anys restants de la concessió (que ascendeixen 
a 2.005.592,64 euros).
La concessionària no aplica el que disposen les normatives que s'han esmentat i no calcula 
correctament la taxa d’actualització, en concret no aplica la prima de risc que la norma fixa en el  12% .
Aplicant a peu de lletra les normatives esmentades:
El valor actual net [V

0
] d’un flux anual [Q

n
] durant un període de 15 anys [n], actualitzat a una taxa real 

[i] és igual a: 
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n  

 -1 
                                                                               Vo = Q x     ---------------------  
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on:   
QQQQ        ====CashCashCashCash----Flow anual previstFlow anual previstFlow anual previstFlow anual previst
iiii====Taxa actualització nominalTaxa actualització nominalTaxa actualització nominalTaxa actualització nominal     ====        15151515,,,,78787878%%%%
           n =període temporal = 15 anys
De l’anàlisi del Cash-Flow actualitzat per aquest mètode en resulta un valor indemnizatori total de 
656.847 euros al que se li afegeixen unes despeses per trasllat  i un premi d 'afecció del 5% , que dona 
un resultat global indemnitzatori de 814.643 euros.
LIQUIDACIÓ FINAL AMB CÀLCUL D’INTERESSOS LEGALS DE LA INDEMNITZACIÓ PER 
EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ
Pel càlcul de la liquidació final de la indemnització cal corregir les despeses de desmuntatge i trasllat 
segons informacions més detallades de les tasques i els seus costos a executar , aplicar de nou el 
premi d’afecció sobre la quantitat resultant i afegir-hi el resultant dels interessos legals corresponents 
entre l’ordre de tancament i  la data prevista de pagament de la indemnització.

Altres aspectes indemnitzables €
Bombejament i buidat dels tancs 55.700,00
Inertització amb nitrògen de tancs combustibes 65.500,00
Desmuntat i trasllat dels elements mòbils (surtidors, tren rentat) 55.800,00
Costos de transport de trasllat de l'activitat econòmica 23.850,00
çtancament de subministres- baixa escomeses 7.300,00
Altres-despesa general 9.100,00
Total 217.250,00

PREMI D'AFECCIÓ       €
Valor de la indemnització 656.847,00
Altres despeses 217.250,00
Total 874.097,00
Premi d'afecció (5%) s/ import final del justipreu de béns i drets 43.704,85



Total indemnització aTotal indemnització aTotal indemnització aTotal indemnització a     2006200620062006 917.801,85

Import al que calcularem els interessos legals pel temps transcorregut :

període interès legal  % interessos generats € acumulat €
any 2007 5 45.457,13 € 963.258,98 €
any 2008 5,5 52.979,24 € 1.016.238,22 €
any 2009 1t 5,5 13.973,28 € 1.030.211,49 €
any 2009 2t,3t,4t 4 30.906,34 € 1.061.117,84 €
any 2010 11 mesos 4 38.907,65 € 1.100.025,49 €

Es proposa per tant l’aprovació de la liquidació final de la indemnització a  GALPGEST PETROGALEs proposa per tant l’aprovació de la liquidació final de la indemnització a  GALPGEST PETROGALEs proposa per tant l’aprovació de la liquidació final de la indemnització a  GALPGEST PETROGALEs proposa per tant l’aprovació de la liquidació final de la indemnització a  GALPGEST PETROGAL    
ESTACIONES DE SERVICIO SESTACIONES DE SERVICIO SESTACIONES DE SERVICIO SESTACIONES DE SERVICIO S ....LLLL....UUUU....    per extinció per ordre judicial de la concessió administrativa deper extinció per ordre judicial de la concessió administrativa deper extinció per ordre judicial de la concessió administrativa deper extinció per ordre judicial de la concessió administrativa de    
l’ús privatiu dels terrenys de domini públic de ll’ús privatiu dels terrenys de domini públic de ll’ús privatiu dels terrenys de domini públic de ll’ús privatiu dels terrenys de domini públic de l''''AvAvAvAv....    Sant JuliàSant JuliàSant JuliàSant Julià    239239239239    de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers,,,,    per un import deper un import deper un import deper un import de    
1111....100100100100....025025025025,,,,49494949    euroseuroseuroseuros....

Així doncs, d'acord amb l'informe del cap de l'Àrea Territorial cal estimar el recurs de reposició 
interposat per la mercantil GALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SERVICIO SGALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SERVICIO SGALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SERVICIO SGALPGEST PETROGAL ESTACIONES DE SERVICIO S....LLLL....UUUU.... i modificar 
l'acord de Ple de data 23 de febrer de 2010,  sumant al valor econòmic d'indemnització per a l'extinció 
de la concessió administrativa, els interessos meritats des del moment del tancament de l'estació de 
servei.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Estimar el recurs de reposició interposat pel senyor Luis DE LA PEÑA DIEZ DE ULZURRUN, 
amb DNI núm. 33239036-B, en representació de la mercantil Galpgest Petrogal Estaciones de 
Servicio, SLU, amb domicili al carrer Anabel Segura, núm. 16, Edificio Vega Norte I, Arroyo de la Vega 
28100 Alcobendas (Madrid),  contra l'acord de Ple de data 23 de febrer de 2010 pel qual aprovar la 
liquidació del contracte entre l'Ajuntament de Granollers i Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, 
SLU (abans denominada (Gesoil, SAU) per l'extinció de la concessió administrativa per la contractació  
de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic, per a la instal�lació d'una benzinera a l'avinguda Sant 
Julià, núm. 239 de Granollers, per un valor econòmic  d'indemnització de 814.643, euros i per tant, 
d'acord amb l'informe del cap de l'Àrea Territorial caldrà  afegir al valor econòmic d'indemnització per 
a l'extinció de la concessió administrativa, els interessos meritats des del moment del tancament de 
l'estació de servei.

SegonSegonSegonSegon....  Aprovar la liquidació del contracte entre l'Ajuntament de Granollers i Galpgest Petrogal 
Estaciones de Servicio, SLU (abans denominada (Gesoil, SAU) per l'extinció de la concessió 
administrativa per la contractació  de l'ús privatiu dels terrenys de domini públic, per a la instal�lació 
d'una benzinera a l'avinguda Sant Julià, núm. 239 de Granollers, per un valor econòmic  
d'indemnització més interessos de demora de UN MILIÓ CENT MIL VINT-I-CINC EUROS, AMB 
QUARANTA-NOU  CÈNTIMS; establir l'afectació de la present despesa amb els ingressos originats 
per la gestió ulterior de l'espai municipal, d'acord amb l'expedient de implantació d'una activitat 
econòmica de la instal�lació d'una benzinera al mateix indret, mitjançant el sistema de concessió 
administrativa en règim de lliure concurrència, i, per tant, demorar l'executivitat de la despesa fins que 
siguin reconeguts els drets que es troben vinculats per al finançament corresponent .

Tercer . Notificar aquest acord a Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, SLU i al Servei de 
Comptabilitat.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la 
possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

Contra aquest acte administratiu 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 d’aquesta notificació, d’acord amb allò que preveu l’article 46 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa .

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

Alcalde president:



Té la paraula el senyor Terrades per fer-ne l’explicació, endavant.

Sr. Terrades:
Sí, amb molta brevetat. Hi ha una sentència de la sala tercera de... un contenciós administratiu del 
Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya que declara també la nul�litat d’una concessió 
administrativa de les obres que emparaven aquesta concessió administrativa, d’una benzinera a 
l’avinguda Sant Julià. Procés també, de tots vostès conegut. És evident que l’empresa que havia 
obtingut la concessió en el seu dia, l’inici de la concessió, vull recorda’ls-hi que va ser a l’abril de l’any 
1997, doncs, és evident que s’adreça a l’Ajuntament per demanar-li, doncs, els drets que té sobre 
aquesta concessió de l’explotació d’aquesta benzinera, atès que el termini de la concessió era de 
vint-i-cinc anys i només s’havia produït un funcionament de deu anys, i per tant, encara hi quedaven 
quinze per davant, per tant en el moment de fer la rescissió d’aquesta concessió, el que fa l’empresa 
titular en aquell moment de la concessió es demanar la liquidació d’aquests quinze anys .

Presenten una demanda a l’Ajuntament en termes econòmics, d’indemnització que situen en dos 
milions tres-cents mil euros de reclamació. A aquest govern li va semblar que aquesta era una xifra 
desmesurada, que no s’atenia a la realitat, atès les liquidacions anuals dels canons que aquesta 
empresa feia sobre els litres de benzina que venia. Nosaltres vam encarregar una valoració 
econòmica d’aquesta indemnització que es va fixar, tal i com s’ha llegit ara fa uns minuts, en vuit-cents 
catorze mil sis-cents quaranta-tres euros. Al final, de tot aquest procés de negociació doncs ha portat 
a acceptar per part de l’antiga concessionària que és Galpgest Petrogal Estaciones de Servicio, 
aquesta quantitat. Atès, en tot cas, que la concessió es va... el tancament de la concessió es va 
produir a l’any 2007, si les meves dades no són inexactes. El que se’ls hi ha reconegut són els 
interessos de demora des del moment de tancament de l’estació de servei que ens porta en aquesta 
xifra final de un milió cent mil zero vint-i-cinc amb quaranta-nou euros, és el que avui proposem que 
aquest Ple adopti com a indemnització a l’antiga concessionària d’aquest servei de benzinera .

Alcalde president:
Aquí hi ha paraules demanades. Senyora Alcalde, endavant.

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. Nosaltres, com en el punt anterior, dels Cinemes Óscars, només volem fer una breu 
intervenció per fer el mateix que abans, una petita reflexió sobre aquest tema. Si no us fa res, jo faré la 
intervenció, la referiré tant en aquest punt en el següent, perquè ens dóna la impressió que tenen molt 
de lligam, si més no perquè estem parlant d’una mateixa activitat econòmica i del mateix lloc . 

Primer de tot dir-vos que tant en el cas dels Cinemes Óscars com en el de la benzinera de Palou no 
disposem dels elements suficients per saber si les quantitats econòmiques que s’esmenten en 
aquests informes, són les correctes o no, i per aquest motiu entre d’altres, en l’altre ens hem abstingut, 
en el dictamen anterior. I seguidament, i abans d’explicar-vos la nostra intenció de vot, deixeu-me dir 
que quan hem estat treballant en aquest tema també se’ns ha acudit la probable resposta del regidor 
Jordi Terrades ens faria, perquè és d’aquelles coses que vas dient: ara tirant cap aquí, ara tirant cap 
allà, i allò, al final ho acabés fins i tot preveient, eh! Em refereixo, per exemple, al fet que ha estat una 
empresa assessora externa la que s’ha encarregat de fer els estudis pertinents, i per tant ens direu: 
home, nosaltres en aquí... o bé a la reflexió que hem deixat en mans experts aquestes qüestions o bé 
que hem tingut, nosaltres, accés a la documentació, i per tant, si tenien ganes d’analitzar-la, perquè no 
ho feien, no? 

Jo us explicaré el que en pensem, una mica. Primer de tot, en referència a la valoració econòmica per 
la implantació d’una nova benzinera. No hem tingut prou temps per analitzar-la en profunditat i 
assessorar-nos doncs, malgrat que el document que tenim, bé, que disposem, té data del vint-i-sis 
d’agost, els grups municipals no hem tingut accés fins divendres passat, fins el vint-i-quatre de 
setembre, i bé, és una documentació que senzillament a nosaltres dos ens hi supera; necessités algú 
que et doni un cop de mà, igual que abans deia l’alcalde que en temes jurídics, doncs necessita qui li 
doni una mirada externa. A nosaltres ens passa exactament el mateix.

I en segon lloc, tot i que hem de donar per bones les xifres que ens mostra aquesta valoració 
econòmica, no ens podem estar de dir que l’empresa que ha elaborat, aquesta que tenim ara, és la 



mateixa que va calcular la liquidació de la indemnització per l’extinció de la concessió administrativa 
de l’antiga benzinera, l’abril de 2009, i de la qual, precisament avui aprovem la seva rectificació, una 
rectificació de tres-cents mil euros, més al cost inicial, etcètera, etcètera. I per tant, bé, no sé si ens 
podem fiar massa, és la mateixa empresa la que primer fa uns números i després en fa uns altres, bé, 
és d’aquelles coses que dius... bé, que no entenem massa però ho trobem, doncs si més no estrany, 
eh!

I aquests són els nostres dubtes i per aquest motiu en aquesta votació, en la de la liquidació final, 
nosaltres ens abstindrem, no us direm ni que sí ni que no. Donarem, però el nostre suport a la 
instal�lació d’una nova benzinera al Polígon Industrial de Palou, creiem que és positiu que les 
empreses que hi estan ubicades tinguin aquest servei, i per la ciutadania en general, doncs entenem 
que és un bon indret de la ciutat perquè hi hagi una gasolinera. I bé, doncs en aquest cas us donarem 
el suport. Moltes gràcies.

Alcalde president:
La senyora Olano, el Partit Popular? No? senyor Canet, per Convergència i Unió, endavant.

Sr. Canet:
Gràcies, senyor alcalde. Miri, en el seu dia vàrem parlar d’aquesta altra pel�lícula que afortunadament 
no ha acabat com l’anterior, tot i que, alguna part del guió s’ha sembla, i algun protagonista també s’hi 
sembla. Em sembla que ha estat a vàries de les pel�lícules, però bé... Aquí, senyor alcalde no li 
votarem a favor, però no perquè no celebrem haver arribat a un acord amb els propietaris, ho 
celebrem i els felicitem, però, és el mateix motiu que li deia abans, no? amb el tema dels Óscars, es 
repeteix aquell guió que sembla que es va imposant de què aquí no passa res, passi el que passi. 
Veiem que un altre cop l’equip de govern, no entoma responsabilitats, altre cop guionistes o actors fan 
que el final de la pel�lícula sigui el mateix: pagar! I la pregunta és, en aquesta ciutat algun dia 
entomarà, algú entomarà responsabilitats? En aquest dia, en aquesta ciutat es destituirà algú, per 
algun informe que no procedeix? No creuen que potser ja n’hi ha prou de sentències condemnatòries 
o no veuen certes similituds entre alguns dels casos. No veuen un cert punt de supèrbia a l’hora 
d’atendre les demandes dels ciutadans disconformes amb les seves accions. I dic això, perquè 
aquesta gent també va fer un recurs, en el seu moment, i recordo que el recurs és exactament fil per 
randa, les paraules del jutges en la seva sentència, simplement jo els hi demano una reflexió i a la 
vegada els hi dic el mateix que abans: aquí, fixi’s, per la gent que potser no sap de què estem parlant, 
de què aquí en un minut o dos minuts ens ventilem tres-cents milions de les antigues pessetes, no? 
amb moltes empreses privades això seria un daltabaix, això seria un daltabaix molt important, jo 
simplement dic que comença a ser hora de què algú doni explicacions de què ens està passant. 
Moltes gràcies.
 

Alcalde president:
Senyor Terrades, té la paraula. 

Sr. Terrades:
Sí, primer per contestar a la regidora d’Esquerra Republicana, la senyora Alcalde. En el sentit de què, 
primer que no hi vegi res d’estrany amb les valoracions que s’han fet, i perquè hagin demanat, allò, 
consultes externes, perquè que jo sàpiga en l’administració del nostre Ajuntament, vam intentar-ho per 
estalviar-nos també un petit cost d’aquest estudi extern, diguem que algú que hi entengui en el sector 
dels hidrocarburs, doncs més aviat no el tenim, per tant, com què en definitiva també estàvem 
defensant els..., enteníem nosaltres, els interessos de la ciutat respecte a aquesta reclamació que 
se’ns estava presentant per part del concessionari, el que vam preferir és tenir un informe bé 
documentat d’algun gabinet que es dediqués concretament en aquest sector i que ens pogués 
assessorar. Que vist lo vist, i discutit, aquests tècnics acompanyats dels nostres serveis jurídics i 
econòmics amb la concessionària, doncs resulta que tan equivocats... bé, qui estava equivocat era la 
demanda que ens presentava en Galp, respecte als números que nosaltres... o proposta que nosaltres 
els hi oferíem.

Perquè les valoracions en aquesta sector, per reclamacions en el sector dels hidrocarburs estan 
absolutament harmonitzades, eh! estan absolutament reglamentades, de reals decrets i de ordres 



ministerials que ens porten a unes formules polinòmiques per calcular les indemnitzacions. Que és la 
que tenim al damunt de la taula, fruit de les pròpies dades que l’empresa havia aportat, que no són 
altres que les liquidacions anuals dels litres de benzina que al llarg d’aquests deu anys havien venut 
en el polígon industrial, eh! per tant, un creixement exponencial dels litres en els quinze anys restants, 
doncs era difícil d’entendre.

També, l’he de tranquil�litzar, no? en el sentit, tant a vostès com al conjunt del consistori. No sé si 
estem parlant de la mateixa pel�lícula, del mateix guió, jo crec que aquí és claríssim que la ciutat com 
a tal, l’Ajuntament, crec que puc afirmar amb una certa contundència de què les valoracions respecte 
a les aportacions que hagi de fer l’Ajuntament en aquest servei, en aquest equipament, en aquesta 
concessió no se’n produiran. En tot cas, el que aquí hi ha hagut són uns mal de caps, que estan aquí. 
Nosaltres entenem, i podríem fer el mateix debat que... i fer servir el mateix argumentari que l’alcalde, i 
jo mateix fèiem servir en l’anterior debat, respecte als Cinemes Óscars, respecte a la interpretació de 
la normativa urbanística. Aquí es va fer una interpretació que els equips tècnics i jurídics de 
l’Ajuntament, en la legislatura que comença a l’any 95, doncs interpreten que aquest és un servei que 
podia ubicar-se tal i com s’havia dissenyat, i tal i com prèvia la normativa urbanística en aquest indret. 
Escolti, la sala corresponen a considerat que no era així, i fins i tot li estem... jo hagués preferit 
estalviar-me tot l’enrenou que hem tingut aquests darrers tres anys, no? però, miri, com què la 
sentència es va produir just quan estàvem en ple debat del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, les 
pròpies interpretacions jurídiques, en aquest cas, judicials, respecte a com s’havien d’interpretar o no 
s’havia d’interpretar aquells serveis que podien anar o aquelles concessions que podien anar en 
terrenys d’equipaments públics, ens ha servit justament per modificar la normativa urbanística en la 
línia que apuntava la sala. I en tot cas, això serà motiu si vostès volen dels proper punt de l’ordre del 
dia i de debat en el proper punt de l’ordre del dia.

Alcalde president:
Senyora Alcalde, endavant.

Sra. Alcalde:
Res, molt breument. No m’he estranyat, no, que donessin a fer l’estudi a fora, no, ni molt menys. 
Potser no m’he expressat bé, eh! ho trobo fins i tot normal que s’hagi fet així, donat que és un tema 
que evidentment no tenim pas que conèixer. No, jo el que m’estranyo és que de l’estudi ens arribi un 
data, i en els grups ens arribi mes i mig més tard, això és el que m’estranya. Però, no que es doni a 
una concessió externa, no, ni molt menys, eh!

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano, endavant.

Sra. Olano:
Sí, senyor alcalde. En tot cas, en el mateix sentit que hem expressat en el punt anterior, nosaltres 
comprenem, doncs que ara es vulgui, d’alguna manera, doncs, deixar a part el bagatge de qui va 
prendre la decisió, en tot moment, però també considerem que s’ha d’assumir la responsabilitat. I en 
tot cas, senyor Terrades el que ens acaba d’explicar és allò de dir: la pura carambola, des del punt de 
vista jurídic, no pas per qui es pugui, d’alguna manera presentar una gestió adequada, en tot cas, el 
nostre grup municipal s’abstindrà perquè també com han expressat els altres grups, tant la 
quantificació com la pressa de decisió en el seu moment, doncs requereix responsabilitat que en tot 
cas pensem que és el que manca en la gestió d’aquest tipus de processos. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Canet? No? senyor Terrades, vol fer ús de la paraula?

Sr. Terrades:
Sí. No, una carambola, no. En tot cas, la sentència que es produeix és de l’any... finals del 2002, 
principi del 2003 que és quan comença tot el debat que ens ha de portar... tot el debat de participació 
ciutadana, eh! sense encara aprovacions normatives del debat que ens de portar i que ens porta al Pla 



d’Ordenació Urbanística Municipal, i per tant, permet introduir això en la normativa urbanística. 
També, li he de dir que en qualsevol cas, aquí hi havia hagut una modificació del planejament de l’any 
84, justament per permetre i aprovada per la comissió d’urbanisme de Barcelona, justament per 
permetre la implantació d’aquesta concessió, eh! Però, bé, escolti, no li discutiré la sentència judicial .

Alcalde president:
Molt bé. En tot cas, toca votar aquest punt. Vots favorables a la proposta? Catorze. Vots contraris? 
Cinc. Abstencions? Quatre. Per tant, quedaria aprovada.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 14141414 PSCPSCPSCPSC::::    14141414
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: 5555    CIUCIUCIUCIU::::    5555    
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 4444    PPPPPPPP::::    2222 ERCERCERCERC::::    2222

La senyora Laura Tintó s’absenta durant la votació.

Alcalde president:
Passem, al punt número onze, en el qual s’aprova inicialment la memòria justificativa per tal 
d’implantar un nou servei de benzinera a l’avinguda Sant Julià, número 239. El senyor Terrades en 
farà la proposta. Perdó... la senyora secretària la llegirà primer .

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DEMÉSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DEMÉSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DEMÉSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I DEMÉS    
DOCUMENTS PER LA IMPLANTACIÓ DDOCUMENTS PER LA IMPLANTACIÓ DDOCUMENTS PER LA IMPLANTACIÓ DDOCUMENTS PER LA IMPLANTACIÓ D''''UNA ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA INSTAL�LACIÓUNA ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA INSTAL�LACIÓUNA ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA INSTAL�LACIÓUNA ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA INSTAL�LACIÓ    
DDDD''''UNA BENZINERA A LUNA BENZINERA A LUNA BENZINERA A LUNA BENZINERA A L''''AVINGUDA SANT JULIÀ NÚMEROAVINGUDA SANT JULIÀ NÚMEROAVINGUDA SANT JULIÀ NÚMEROAVINGUDA SANT JULIÀ NÚMERO    239239239239,,,,    MITJANÇANT EL SISTEMA DEMITJANÇANT EL SISTEMA DEMITJANÇANT EL SISTEMA DEMITJANÇANT EL SISTEMA DE    
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLIURE CONCURRÈNCIACONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLIURE CONCURRÈNCIACONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLIURE CONCURRÈNCIACONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLIURE CONCURRÈNCIA

En data 27 de juliol de 2010, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària va aprovar 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, així com nomenar la Comissió Pública d'Estudi encarregada d'elaborar la memòria 
corresponent.

En data 26 d'agost de 2010, la Comissió Pública d'Estudi va finalitzar els seus treballs, en els que es 
desprèn tant l'oportunitat i conveniència de l'exercici d'aquesta iniciativa econòmica mitjançant el 
sistema de concessió administrativa en règim de lliure concurrència, com l'adequació de l'activitat 
proposada a l'interès públic.

Atès el tràmit procedent, d'acord amb els articles 147 i 148, del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels ens locals, és la presa en consideració de 
la memòria per part del ple municipal i la seva submissió a informació pública per un període de trenta 
dies, als efectes que s'hi puguin formular reclamacions i al�legacions .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment  la memòria justificativa elaborada per la Comissió Pública d'Estudi per 
l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació d'una estació de servei en uns terrenys de titularitat 
pública situats a l'avinguda Sant Julià, núm. 239 de Granollers, en règim de lliure concurrència i sota 
la forma de gestió de concessió administrativa, a desenvolupar i explotar per part d'aquest 
Ajuntament, que inclou els documents complementaris adjunts.

SegonSegonSegonSegon.... Sotmetre a informació pública pel termini de TRENTA dies, a comptar des del dia següent 
a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província, al 
diari provincial i al tauler d 'edicte de l'Ajuntament. 

Alcalde president:
Ara sí, el senyor Terrades té la paraula.



Sr. Terrades:
Continuant amb el debat urbanístic, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Granollers estableix 
l’ús de benzinera, en règim de concessió administrativa en la finca que tots vostès coneixen i que 
procedeix a l’antic pla especial 59, que per tant, estan destinats a la possible instal�lació d’una estació 
de servei.

El Pla d’Ordenació Urbanística de Granollers, i jo crec que en aquest cas, beu de l’esperit del Pla del 
84 i de la modificació del Pla del 84, doncs en aquest cas l’actual, el vigent Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal fa la reserva oportuna atenen a la conveniència que entenem nosaltres, i entén 
el Pla d’Ordenació Urbanística, com vostès saben es va aprovar pels grups municipals, avui presents 
a la sala en l’anterior legislatura. Entenia que en aquesta zona era interessant, per l’activitat 
econòmica que es produeix, instal�lar-hi un estació de serveis, no? per donar a l’abast de les pròpies 
necessitats de les empreses, industries que s’ubiquen i dels treballadors i treballadores, de les 
persones que utilitzen aquesta zona industrial.

Per tant, trèiem a concurs públic aquesta concessió amb un procés de concurrència pública que tots 
vostès també tenen en la documentació que se’ls ha facilitat. I que en tot cas, allò, resumeixo molt 
ràpidament. El cànon mínim inicial per a poder-se presentar en aquesta concurrència i per ingressar a 
l’Ajuntament és d’un milió cent mil euros. El cànon mínim anual a ingressar per l’Ajuntament és de 
seixanta mil euros, i desprès hi ha unes variables, en funció de sí la venda de carburants supera un 
determinat nivell de litres anuals, en concret a partir de dos milions i mig de litres anuals, aquesta 
quantitat s’incrementarà a una quantitat equivalent a un cèntim d’euro per cada litre que superi 
aquesta quantitat esmentada. El termini màxim de concessió, de la concessió administrativa serà de 
quaranta anys. També hi ha millores que es puntuaran, en funció de les propostes que les diverses 
empreses que vulguin participar en aquest concurs presentin i que seran valorades i puntuades en 
funció del plec que avui aprovarem.

Alcalde president:
En tot cas, paraules... per part d’Esquerra no hi ha. Partit Popular? Convergència i Unió, endavant 
senyor Canet.

Sr. Canet:
Moltes gràcies, senyor alcalde. Miri, li haig de confessar que d’ahir a la nit a avui, el nostre grup ha 
canviat de plantejament. I a canviat de plantejament perquè gràcies a la informativa que ha tingut a bé 
de convocant-se el senyor Terrades, que són útils. Ens ha pogut aclarir alguns dubtes que teníem, uns 
dubtes que ja vàrem manifestar el dia deu de febrer amb preguntes que, quan ja va ser relatiu a 
aquest tema de la benzinera, que vostè senyor Terrades no hi era, que va contestar el senyor Camps, 
perquè li va tocar aquell dia. I, nosaltres anàvem a votar contràriament, avui, en aquest punt, però ens 
abstindrem donat de què nosaltres no teníem clar que s’hagués procedit a un compliment de la 
sentència efectiu, no? nosaltres en el seu dia vàrem preguntar si els dipòsits que hi ha enterrats, i els 
decantadors d’hidrocarburs, etcètera, etcètera. De fet, és la part que val més “quartos” d’un benzinera, 
si realment s’havien retirat. Ens va contestar que sí, que no ho sé, que bé, que potser sí, que ho 
sabem; clar, nosaltres teníem dubtes de què realment s’hagués complert la sentència. Avui, a la 
comissió i ho agraeixo, i ho dic públicament se’ns ha pogut clarificar els dubtes que teníem, i repeteixo 
que eren dubtes, amb la qual cosa, doncs nosaltres en aquest cas ens abstindrem, i ens abstindrem... 
podríem votar favorablement, però vist el que passa amb els dictàmens d’aquesta casa, no fos cas, 
que d’aquí a dues legislatures algú digui: no, és que el Canet va votar favorablement, i ens hagi costat 
alguna pela això, no! Jo espero, que no hi seré, però probablement espero que no passi això. En tot 
cas, repeteixo que el nostre grup s’abstindrà i agraïm les explicacions que s’han donat respecte a 
aquest tema dels dipòsits. Que confiem, confiem, confiem de què sigui així. Moltes gràcies. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Terrades, si vol intervenir.
 

Sr. Terrades:
Sí, no li... en les comissions informatives sempre són profitoses, eh! i productives, perquè en tot cas 



s’expliquen les qüestions que els grups municipals ens demanen, a vegades satisfem les demandes, 
altres vegades no donem compliment a les expectatives que es generen, no? però, bé, en tot cas, 
“contra gustos no hay dispustas” o sí, a vegades.

Aclarir-li, més enllà de les explicacions que se’ns han demanat i que hem explicat, que la Junta de 
Govern Local, que va estar informada de l’execució dels desmantellament de l’antiga estació de 
serveis de l’avinguda Sant Julià, i no es van relacionar les actuacions i les accions que s’havien donat 
a terme i que es va donar trasllat a la sala, perquè donges trasllat a les parts, en aquest cas, a la part, 
doncs, on la sala dóna per executada integrament la sentència, exactament del vint-i-un de juny del 
2002, i arxiva definitivament els autos. Doncs, es relaciona en concret l’acord de la Junta de Govern 
que es va remetre les actuacions que es van dur a terme, per tal de què aquesta estació de servei, no 
fos operativa. 

Alcalde president:
Senyor Canet...

Sr. Canet:
Sí, afegint, que una mica també li haig de dir la queixa d’Esquerra, no? perquè tenia aquest estudis, 
divendres, doncs, home, és feixuc. A mi que no se’m fa tant estrany veure aquestes coses: Déu n’hi 
do! Li repeteixo i perquè quedi per la posterioritat, a la pàgina setze diu: es parteix de la hipòtesis, 
segons informació verbal per part del tècnic municipal , o sigui, que algú de la casa sí que ho sabia, els 
següents elements i instal�lacions soterrades es troben en bon estat, dipòsit soterrat de carburant, 
decantadors, separadors d’hidrocarburs.

Li faig aquesta especificació, repeteixo que no fos cas que algú desprès no trobi la sentència 
satisfactòria, o que algun jutge pensi que no se li ha complert la sentència. Farem bones les paraules 
de l’equip de govern, i els creurem. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Senyor Terrades...

Sr. Terrades:
Sí, perquè també quedi per l’acta, jo no aspiro a aquestes coses de la... el que vostè feia referència, 
només perquè quedi constància a l’acta, reiterar l’acord de la Junta de Govern del vint-i-un de gener 
del 2008, entre algunes de les actuacions que s’executen és la següent: desmuntatge i retirada de tots 
els aparells sortidors existents, que són els que permeten el servei de benzinera, a més a més, també 
s’han retirat tots els elements de subministrament energètic, és a dir, elèctric en la benzinera, taponant 
les “tuberies” de connexió als tancs. Per tant, és palès que els tancs resten a la finca, que per cert, la 
finca és municipal, i per tant, allò, determinades instal�lacions, doncs la indemnització també queden 
cobertes, eh! i per tant, aquests tancs s’enartitzen amb nitrogen, desprès. Però en tot cas, queda clar 
que és el que s’ha fet. D’això se’n dóna coneixement i trasllat a la sala que, tal i com li pertoca fer, en 
dóna... pertoca fer dóna a la part actora, eh! que no presenta cap tipus de reclamació, i per tant, la sala 
dóna per executada la sentència i arxiva els autos aquests, eh! 

Alcalde president:
Bé, en tot cas, abans de la votació de la suma dels dos acords del punt número deu i el punt número 
onze es dóna un acord per liquidar, doncs la concessió per posar un preu a la concessió extingida per 
sentència judicial, i alhora, immediatament desprès es posa en marxa tot el procés per tal de 
rescabalar a l’Ajuntament un import idèntic, com a mínim, perquè evidentment això s’ha de treure a 
concurs, i potser podem tenir més empreses licitants, en tot cas, el que es fa és seguir amb aquesta 
idea, amb aquesta tesis de buscar la mínima lesivitat per les finances locals i la protecció dels 
interessos públics, aquesta és la línia conductual que vam seguir tots plegats amb el cas Óscar, tots 
els que vam intervenir, jo entre ells. I és la línia que seguim en aquest cas, per tant, avui portem 
aquest doble acord que ens permet pensar que en un futur relativament ràpid tindrem una benzinera 
en l’avinguda Sant Julià que substituirà el que, per sentència s’hagut de derruir, i que farà la 
compensació exacte del cost que suposa liquidar una concessió administrativa. Perquè al liquidar una 



concessió administrativa el que fem és recuperar la titularitat cent per cent del terreny i per tant, poder 
actuar sobre d’ella.

En tot cas, és l’hora de la votació. Vots favorables a la proposta? Setze. Vots contraris? Cap. 
Abstencions? Vuit. Per tant, queda aprovada la proposta. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 16161616 PSCPSCPSCPSC::::    14141414 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 8888 CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Passem al punt número dotze, en el qual compareixem el tràmit de consulta pública del Pla Director 
d’Infraestructures del transport col�lectiu de la regió metropolitana, un pla que afecta al període 
2009-2018. Endavant, senyora secretària.

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA DEDICTAMEN RELATIU A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA DEDICTAMEN RELATIU A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA DEDICTAMEN RELATIU A COMPARÈIXER EN EL TRÀMIT DE CONSULTA PÚBLICA DE    
LLLL''''AVANÇ DEL PLA DIRECTOR DAVANÇ DEL PLA DIRECTOR DAVANÇ DEL PLA DIRECTOR DAVANÇ DEL PLA DIRECTOR D''''INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL�LECTIUINFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL�LECTIUINFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL�LECTIUINFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT PÚBLIC COL�LECTIU    
A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA PEL PERÍODEA LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA PEL PERÍODEA LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA PEL PERÍODEA LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA PEL PERÍODE    2009200920092009----2018201820182018    ((((PDIPDIPDIPDI))))    ESTABLERTESTABLERTESTABLERTESTABLERT    
PER LPER LPER LPER L''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ,,,,    I FORMULARI FORMULARI FORMULARI FORMULAR----NE SUGGERIMENTS INE SUGGERIMENTS INE SUGGERIMENTS INE SUGGERIMENTS I    
OBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONSOBSERVACIONS

En data 17 de juny de 2010, registre d'entrada núm. 13.666, l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 
- Àrea de Barcelona, va comunicar l'inici de la tramitació ambiental preliminar del Pla Director 
d'infraestructures del transport públic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelona pel període 
2009-2018 (PDI) sobre la base del document d'avanç del PDI i l'informe de sostenibilitat ambiental 
preliminar (ISA),  i va adjuntar els documents tècnics a efectes de consulta per a formular les 
aportacions i suggeriments a l'avanç del PDI 2009-2018, establint com a termini per al període de 
consulta el 30 de setembre de 2010.

El Pla Director d'Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona (PDI) és una figura de 
planejament que pel seu contingut, incideix en l'organització de les infraestructures de transport en el 
territori de Catalunya i en concret en l'àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).  El PDI 
2009-2018 detalla les actuacions a executar en matèria d'infraestructures del trasport públic col�lectiu 
en l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona amb l'horitzó temporal del 2018, amb l'objectiu de 
materialitzar el compromís de totes les administracions per a concretar i impulsar les obres 
necessàries per a la millora del transport públic durant la propera dècada .  

Els principals eixos d'actuació del PDI-2009-2018 estan agrupats en quatre tipus de propostes:
- AX: Ampliació de xarxa ferroviària i de tramvia  (Metro, FGC, Tramvia).
- MM: Modernització i millora de la xarxa existent
- IN: Intercanviadors i infraestructures de transport públic per carretera ,
- XE: Propostes de la xarxa ferroviària estatal.

En data 29 de juliol de 2010, l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) ha emès un 
informe de suggeriments al Pla Director d'infraestructures de la regió metropolitana de Barcelona - PDI 
2009-2018, on es manifesta, com a comentari general, la necessitat de planificar la línia d'Alta 
Velocitat pel Vallès amb una estació de caràcter principal que aculli circulacions tant nacionals com 
internacionals, així com les aportacions, els suggeriments i els comentaris formulats al PDI 2009-2018 
i al ISA.

Que un cop analitzada la documentació gràfica i escrita de l'avanç del PDI 2009-2018 i de l'ISA, s'ha 
considerat oportú emetre un informe tècnic que recull de forma agregada les aportacions, els 
suggeriments i els comentaris presentats com el resultat de l'anàlisi del PDI i de l'ISA per part dels 
tècnics de l'Ajuntament de Granollers, de manera concreta en les actuacions proposades que afecten 
més directament l'àmbit territorial de Granollers.  Així mateix, s'han tingut en compte i s'han assumit 
íntegrament els suggeriments efectuat per l'AMTU que volen ser incorporats explícitament, atesa la 



coincidència de criteris i interessos .

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER: Assumir íntegrament els suggeriments efectuat per l'Agrupació amb transport Urbà 
(AMTU) exposats a l'Informe de suggeriments al Pla Director d'Infaestructures de la regió 
metropolitana de Barcelona - PDI 2009-2018, de data 29 de juliol de 2009, atesa la coincidència de 
criteris i interessos, i que s'annexa.

SEGONSEGONSEGONSEGON: Comparèixer en el tràmit de consulta de l'avanç del Pla Director d'infraestuctures del 
transport públic col�lectiu a la regió metropolitana de Barcelona (PDI) 2009-2018 establert per 
l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) - Àrea de Barcelona, i formular els suggeriments i les 
observacions en el sentit següent:

SuggerimentsSuggerimentsSuggerimentsSuggeriments

Primer - En relació al Programa d'actuació IN: Intercanviadors i infraestructures de transport públic per 
carretera:

NINININI----13131313    APARCAMENTS DAPARCAMENTS DAPARCAMENTS DAPARCAMENTS D ''''INTERCANVI A LA XARXA RODALIESINTERCANVI A LA XARXA RODALIESINTERCANVI A LA XARXA RODALIESINTERCANVI A LA XARXA RODALIES

Consisteix en la construcció de nous aparcaments o ampliació de capacitat :
- 5 al servei de la línia R1
- 7 al servei de la línia R3
- 18 al servei de la línia R4 
- 4 al servei de la línia R7 

Previsions:
Capacitat de noves places ofertades: 6.891 places
Inversió pel conjunt 39,3 M€ (iva exclòs)
2010- projectes constructius en redacció
2015- actuacions operatives

En l'àmbit territorial de Granollers i la seva comarca, es concentren les propostes a les línies R2 i R3, 
amb aparcaments nous o ampliats a:
- R3 Granollers-Canovelles / Parets del Vallès
- R2 Granollers centre / Cardedeu / Llinars

Caldria incrementar les actuacions amb:
- R3 La Garriga / St Martí de Centelles / Les Franqueses / La Florida  
- R2 Sant Celoni / Montmeló / Mollet-St Fost

ININININ----14141414        INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERAINFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERAINFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERAINFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PÚBLIC PER CARRETERA

Consisteix en un conjunt d’actuacions a la xarxa viària per tal d’afavorir el trasport públic per carretera, 
per tal de millorar la fiabilitat , temps de recorregut i manteniment de l’interval de pas. 
- Construcció de plataformes reservades a l’eix de Caldes i a la  (Cornellà-Castelldefels)- Carrils 
bus-VAO a la C58, B23 i C32
- Carrils bus reservats només a autobusos C31, aeroport BCN, UAB, a Mataró, Granollers, 
Cerdanyola,  Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa, Vilafranca, Vilanova, Sitges.
- Centres de gestió de busos a El Prat, Viladecans i Badalona

Previsions 
Longitud de plataformes reservades: 36,3 km
Longitud carrils bus-VAO: 32,2 km
Longitud total bus: 57,0 km
Inversió pel conjunt 616,7 M€ (iva exclòs)
2010- projectes constructius en redacció
2015- obres en curs



2018- actuacions operatives

En l'àmbit territorial de Granollers i la seva comarca , es concentren les propostes en dos punts:
- Granollers  Carrils BUS a C17, BV1432 i BP5002
- Caldes-Mollet-La Llagosta – plataforma reservada

Caldria estudiar bé l'encaix d’aquestes actuacions en les vies proposades atesa la seva dificultat i 
elevada IMD. També es proposa un Centre operatiu de gestió de busos a la zona nord. 

Segon- En relació a les propostes de la xarxa ferroviària estatal  (XE):

XEXEXEXE    04040404                        ACTUACIONS DIVERSES A LA LINIA RACTUACIONS DIVERSES A LA LINIA RACTUACIONS DIVERSES A LA LINIA RACTUACIONS DIVERSES A LA LINIA R 2222
Es prevuen 5 actuacions a la lnía R2, 3 integracions i soterraments i 2 noves estacions:
- Integrament i soterrament a L’Hospitalet
- Soterrament i nova estació a Sitges
- Soterrament i nova estació a Vilanova
- Noves estacions a Serguerar i Montornés

Previsions 
Estacions beneficiades: 5
Inversió pel conjunt 471,4 M€ (iva exclòs)
2010- projectes constructius en redacció
2015- obres en curs
2018- actuacions operativa de l’Hospitalet

En el cas de Granollers, en el supòsit de que la integració i cobertura de la R2 al seu pas pel centre, 
resolgui el seu finançament, convindria tenir present la necessitat d’una millora de l’estació 
Granollers-Centre, per ampliació de capacitat i confortabilitat, tenint en compte a més que és proposa 
el suggeriment de XE-08 de prolongament de la R7 , de Papiol fins a Granollers, de la que en seria 
terminal. 

XEXEXEXE    05050505        DUPLICACIÓ DE LA LÍNIA RDUPLICACIÓ DE LA LÍNIA RDUPLICACIÓ DE LA LÍNIA RDUPLICACIÓ DE LA LÍNIA R 3333        MONTCADAMONTCADAMONTCADAMONTCADA    ----    VICVICVICVIC

Construcció d’una segona via entre les estacions de Montcada Bifurcació i Vic, en una primera fase 
fins a La Garriga, atesa la major demanda.

Previsions 
Longitud: 59 km
Estacions beneficiades: 13
Inversió pel conjunt 602,2 M€ (iva exclòs)
2010- projectes constructius en redacció
2015- obres en curs
2018- actuació operativa 

Es proposa com a suggeriments :

Primer - accelerar la primera fase del tram Montcada – la Garriga

Segon – Coordinar els estudis i projectes d’aquesta actuació amb la de XE09 – Línia orbital ferroviària, 
per possibilitar una nova estació a Montmeló-Granollers prop del circuit de velocitat ,  que doni servei a 
ambdues línies, tal i com recull una proposta del PTMB – Pla Territorial Metropolità de Barcelona . 

XEXEXEXE    08080808    – COMPLEMENTS A LA LÍNIA R– COMPLEMENTS A LA LÍNIA R– COMPLEMENTS A LA LÍNIA R– COMPLEMENTS A LA LÍNIA R 7777    DE RODALIES – PAPIOLDE RODALIES – PAPIOLDE RODALIES – PAPIOLDE RODALIES – PAPIOL ////MOLLETMOLLETMOLLETMOLLET    

Preveu unes millores complementàries tals com duplicar la línia entre Sta Perpètua i la línia R2 així 
com adaptació d’infrastructura de la línia i de diverses estacions d’aquesta línia circular :

Previsions 
Longitud de la duplicació 3,2 km
Nombre d’estacions: 3



Inversió pel conjunt 124,3 M€ (IVA exclòs)
2010- actuacions en construcció
2012- actuacions operatives  

Es proposa com a suggeriment prolongar la línia R7 de rodalies fins a Granollers, aprofitant la mateixa 
línia R2. Per assolir aquest objectiu es fa necessaria l’adaptació de l’estació de Granollers Centre, 
principalment pel que fa a molls d’aturada i estacionament de trens, atesa la saturació actual per la 
línia de rodalies R2.  

XEXEXEXE    09090909                    NOVA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIANOVA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIANOVA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIANOVA LÍNIA ORBITAL FERROVIÀRIA         

Línia orbital ferroviària que uneix les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, 
Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Previsions 
Longitud : 106 km, 55 de nova construcció
Nombre d’estacions: 25
Noves unitats de tren: 12
Demanda captada: 54.850 beneficiats
Inversió pel conjunt 3.164 M€ (IVA exclòs)
2010- aprovat el Pla Director Urbanístic
2015- redacció del projecte constructiu Granollers -Sabadell
2018- aquest tram operatiu 

Cal activar un primer tram d’aquesta línia tot aprofitant els traçats de part de les línies R3 i R4, atès 
que la duplicació del primer tram de la línia R3, ja programat i l’existència de doble via ja en la línia R4 
, facilita enormement aquesta proposta, sent necessària una actuació en l’enllaç R3-R4 a la zona de 
Santa Perpètua-Barberà del Vallès.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Notificar aquest acord a l'Autoritat del transport Metropolità - Àrea de Barcelona. 

Alcalde president:
Molt bé... en tot cas, té la paraula el tinent alcalde d’urbanisme per fer l’explicació de la posició que es 
proposa en el Plenari a l’entorn del PDI. Endavant.

Sr. Terrades:
Bé, en tot cas, també amb molta brevetat, perquès es va estar parlant en la Comissió Informativa de 
l’Àrea Territorial, tots vostès tenen la proposta i en tot cas, allò... molt resumidament, no? parlem de 
Granollers, però també parlem de la comarca del Vallès Oriental, els suggeriments que presentem.

Pel que fa als aparcaments d’intercanvi en la xarxa de rodalies, en l’àmbit territorial de Granollers, 
nosaltres el que proposem és que caldria incrementar les actuacions de nous aparcaments o millores 
en la línea R3, a La Garriga, a Les Franqueses i a dos ciutats més que no formen part de la nostra 
comarca, en concret Sant Martí de Centelles i La Florida, i en la línea R2, que és la que tenim a 
llevant, doncs incrementar nous aparcaments a Sant Celoni, a Montmeló i a Mollet Sant Fost, tot això 
per millorar el servei de les línees de rodalies ferroviàries .

Pel que fa al transport públic per carretera, la proposta que fa el PDI, proposa que en l’àmbit territorial 
de Granollers i del Vallès Oriental, i hagin dues propostes de carrils bus, específics per ells, per donar 
més agilitat en el transport públic per carretera, en concret a la C17, a la V1432 i a la BP5002, i a la 
zona de Caldes, Mollet, La Llagosta també una plataforma reservada per autobusos.

Tots sabem les infraestructures que tenim a la comarca, quines són aquestes. I a l’espera d’alguna de 
les propostes que han estat anunciades i que estan emmarcades en el Pla Territorial de la regió 
metropolitana, com per exemple el desdoblament de la C17, el que suggerim és que s’estudiï bé 
l’encaix d’aquestes vies, atesa la seva dificultat en les vies actuals, en els traçats actuals donada 
l’elevada mobilitat i ús d’aquestes vies. I també proposem que hi hagi un centre operatiu de gestió de 
busos a la zona del Vallès per equilibrar l’oferta que hi ha en el sud de la regió metropolitana de 
Barcelona, i que seria bo i convenient que també en els àmbits nous d’aquesta regió metropolitana hi 



hagués un gran centre operatiu de gestió de busos.

Suggerim també una millora de l’estació de Granollers Centre, donat que es preveu un increment de la 
mobilitat ferroviària per aquesta línea ferroviària, per la seva... la futura integració i cobertura de la 
mateixa en el seu pas pel centre i que per tant, també s’estudiï la millora de l’estació de Granollers 
Centre per ampliar la seva capacitat i la seva confortabilitat .

Pel que fa a la línia R3, que és la de Montcada a Vic, suggerim que el que cal és accelerar la primera 
fase del tram Montcada, La Garriga, pel que fa al seu desdoblament i coordinar els projectes amb la 
línea orbital ferroviària, per la possibilitat d’ubicar una nova estació damunt de la zona de Montmeló, 
Granollers prop del circuit de velocitat .

I pel que fa a la línia orbital ferroviària, nosaltres entenem el que tampoc és cap novetat, perquè vam 
afirmar amb molta... ho hem dit en més d’una ocasió que a l’espera de la seva execució en tota la 
seva amplitud, és a dir, des de Mataró fins a Vilanova i la Geltrú, sí que és possible que hi hagi un 
tram, que ens permetria connectar Granollers amb Sabadell, que amb petites inversions a la zona de 
Santa Perpètua, Barbera del Vallès permetria la utilització de les actuals infraestructures ferroviàries 
per tal d’iniciar aquest procés de nova línia orbital ferroviària . 

També, fem un suggeriment de millora, el que seria la línia R7, que per entendre’n és la de Mollet, 
Papiol, el que proposem és que justament aquesta línia ampliï el seu recorregut fins a Martorell, i 
també fins a Granollers Centre, entenem que el servei seria més complert i permetria, a més a més, a 
les intermodalitats de la xarxa ferroviària de Renfe, actualment hi ha gestionada per la Generalitat de 
Catalunya.

Alcalde president:
Moltes gràcies, aquí sí que hi ha anunciades intervencions. Endavant, senyora Alcalde en nom 
d’Esquerra Republicana, endavant.

Sra. Alcalde:
Gràcies, alcalde. De fet, ens a sembla molt oportú que l’Ajuntament faci aportacions en aquest tràmit 
de consulta pública d’aquest Pla Director d’Infraestructures, de tot el que és el transport públic 
col�lectiu, i ens a sembla oportú, perquè aquest és un tema que ens ha de preocupar a tots, perquè si 
hi ha alguna forma de moure’ns més sostenible, més ecològica i més econòmica, evidentment no és 
pas la que fem servir ara majoritàriament, que és la de cadascun un cotxe, si no precisament la del 
transport públic. I de totes les aportacions que ha anat esmentant el regidor, en Jordi Terrades, hi 
estem d’acord pràcticament en la seva totalitat.

De tota manera, jo avui em faré una mica pesada en aquest tema, i nosaltres entenem que una altra 
vegada en aquest tema també, ens trobem davant d’una documentació molt exhaustiva, sovint 
tècnica, i que ens arriba amb tres dies mal comptats abans del Plenari , i evidentment de difícil anàlisis. 
Aquesta documentació va entrar a la casa, segons el mateix expedient posa, el dia 17 de juny de 
2010, segurament l’alcalde la coneixia abans perquè és el president de l’AMTU, per tant segurament 
s’hagués pogut agilitzar, ens a sembla a nosaltres, eh! Bé, a nosaltres ens arriba a les mans, doncs el 
24 de setembre. Una vegada més, doncs no hem tingut prou temps per analitzar-la amb profunditat, ni 
per assessorant-se i per emetre una opinió més qualificada, per tant, bé, sí, estem d’acord, així 
transversalment, però evidentment ens hagués agradat disposar-ne abans. 
 
I una alta consideració que us volem fer, és el fet de què tenim un Consell de la Mobilitat creat des de 
l’any 2006, amb l’objectiu bàsic precisament de fer suggeriments a l’entorn de la mobilitat, doncs altra 
vegada ens ve al Ple un document, una proposta que no ha passat prèviament per aquest consell de 
participació. Nosaltres, la veritat és que no ens cansarem de demanar a l’equip de govern i en 
especial al regidor de participació ciutadana, que s’utilitzin aquests canals, els canals que el mateix 
Ajuntament posa a disposició de la ciutadania.

Bé, i tampoc no ens volem estar de demanar al regidor responsable de mobilitat que, si més no, 
convoqui al consell de mobilitat, i els informi sobre aquest Pla Director d’Infraestructures i dels 
suggeriments que el propi Ajuntament fa. És clar, que el grup d’Esquerra Republicana donarà el seu 
suport a la presentació d’aquests suggeriments, ara bé també volem fer explícit que el donem per 



responsabilitat i per coherència, perquè si fos per la manera com l’equip de govern ens passa la 
informació als grups municipals i passa consulta a la ciutadania, doncs la veritat ens vindrien ganes 
d’estripar les cartes. Res més, moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano? No? Per part de Convergència I Unió? el senyor Terrades...

Sr. Terrades:
Miri, vostè... pot actuar com consideri convenient, no? no seré pas jo qui li expliqui com ho ha de 
fer-ho. Vostè defineix la seva estratègia política a l’Ajuntament. Fa les seves propostes, ara, clar que 
em digui que vostè ha tingut coneixem d’aquest document el 24 de setembre, em sembla que m’ha dit, 
eh? Doncs, faci-s’ho mirar, faci-s’ho mirar perquè clar, aquest és un document, el Pla Director 
d’Infraestructures que ha estat aprovat per l’autoritat del transport metropolità, que ha estat recollit pel 
govern de Catalunya, i que ha estat a exposició pública i que ha estat en exposició pública des de fa 
uns quants mesos, i que tot el document sencer està penjat a la pàgina web del departament. Alguns 
de nosaltres ens hem despenjat el document aprovat per analitzar, abans de què ens arribés i de 
demanar-lo, que ens arribés i analitzar-lo. Suposo que vostès, que em consta que... doncs, abonen i 
abonen en profunditat la utilització de les noves eines que estan a disposició de tots els ciutadans, 
suposo que han fet, o haurien d’haver fet l’esforç de saber que és el que proposa el govern de 
Catalunya pel que fa referència a les infraestructures. Per cert, li recordo, que el seu grup polític forma 
part del govern de Catalunya que ha aprovat el Pla Director d’Infraestructures.

Alcalde president:
Endavant, senyora Alcalde. 

Sra. Alcalde:
Sí, perdona, jo no sé sí avui, jo m’explico molt malament o el senyor Jordi Terrades té l’orella tapada. 
Bé, jo no estic parlant de què no el conegués aquest document, estic parlant de què els suggeriments 
que ha fet l’Ajuntament, aquests són els que hem conegut el dia 24 de setembre, no el document. No 
sé en quina web teniu penjats els suggeriments, jo no els he vist fins el dia de la Informativa. 
Evidentment que coneixíem el document del govern i del pla territorial i de no sé qui més; evidentment 
que sí! Però jo no estic parlant d’això, estic parlant dels suggeriments que aquest Ajuntament feia a 
aquest document que evidentment era públic.

Alcalde president:
El senyor Terrades, té la paraula.

Sr. Terrades:
Bé, gràcies alcalde. Doncs, home, si vostès eren coneixedors del Pla Director d’Infraestructures. No, li 
dic perquè quan a vegades hem parlat d’alguna altra infraestructura que també afecta i interessa al 
nostre territori, abans de què s’hagi sotmès qualsevol posicionament en la Comissió Informativa 
corresponent o s’hagi aportat desprès el posicionament de l’Ajuntament en el Ple, bé que han 
preguntat quin era el posicionament i si s’analitzaria aquesta infraestructura. Em sorprèn que si vostès 
tenien tant d’interès en fer suggeriments, aquest debat no l’haguessin suscitat en els darrers tres 
mesos, perquè aquest document fa uns quants mesos que està a exposició pública. I que a mi em 
consti, hauria de repassar les actes de la Comissió Informativa, però que a mi em consti, cap dels 
grups presents en la Informativa, s’ha interessat per aquest projecte. A vegades s’interessa per altres 
però per aquest, no s’ha informat i escolti, quan els serveis tècnics ha acabat d’analitzar les propostes 
que hi havia damunt de la taula de suggeriment, alguns suggerits per l’AMTU, tan bon punt que hem 
tingut coneixement nosaltres, han tingut vostès. Ha tingut vostès i ho hem portat a la Informativa 
corresponent, no es cregui vostè que nosaltres hem fet l’anàlisi, allò fa tres mesos, i que ens ho hem 
guardat en el calaix. Escolti, tal com ho van analitzar i tal com es va explicar i es va portar la 
documentació en els regidors de govern, en aquest cas, el senyor Albert Camps i jo mateix, el mateix 
dia o a l’endemà que coincidia amb la Comissió Informativa, en vam donar trasllat i coneixement a la 
resta de grups municipals.



Ara bé, doncs, sí tant d’interès hi havia, doncs probablement aquest era un debat que algú hagués 
pogut iniciar al llarg d’aquests mesos que ha estat a exposició pública. I recullo el suggeriment que 
vostè fa. El Consell de Mobilitat, doncs estaria bé, informar-los dels suggeriments que l’Ajuntament de 
Granollers farà en PDI.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, abans de la votació, només un parell de comentaris. El primer, el PDI és un document 
conegut i que el que fa és periodificar en el temps el que el Pla Territorial marca, per tant, no és un 
document per entendre’ns sorpresa. I per altra banda, tampoc les posicions que reflexa l’Ajuntament 
són posicions sorpresa, són posicions que hem reflexat en altres moments, diguéssim, no hi ha... el 
que avui es presenta aquí en el Ple, no hi ha grans novetats respecte a coses que aquest Plenari ha 
aprovat, perquè és un document molt de continuïtat i per tant, les aportacions són molt de continuïtat, 
és reforçar el que diem sempre: la línia ferroviària orbital, reforçar el desdoblament de la línia nord, 
emfatitzar coses que hem emfatitzat i amb les quals, jo crec que la majoria estem d’acord, no fa res 
més que això aquest document, que no pot fer cap altra cosa, i que fa és seguir la matriu del pla 
territorial.

Hi ha una novetat, una novetat que és el fet de... atès que s’ha fet el Mollet-Papiol, està a punt 
d’acabar el Mollet-Papiol, creiem que convé que algú estudiï una cosa que encara no s’ha estudiat i és 
la possibilitat de enllaçar, com deia el senyor Terrades, Martorell i Granollers, sense cost inversor, 
pràcticament. Es tracta només de posar a sobre la taula dels diferents organismes que gestionen el 
transport públic, la possibilitat de què sense cost addicional, sense cost addicional d’infraestructures, 
perdoneu, eh! amb cost, òbviament addicional de trens i de desplaçaments, s’analitzi la possibilitat 
que ningú mai ningú havia posat a sobre la taula, és l’única novetat que hi ha, és una novetat fàcil 
d’explicar, fàcil d’entendre i compartida per tothom. Mentre que no hi hagi la línia orbital ferroviària, 
podem buscar alternatives a la connexió via Bellaterra, directa pràcticament a partir d’una utilització 
de vies ja existents. Però no hi ha cap altra novetat senyora Alcalde, per tant, em sembla que... si em 
permet, eh! aquí sí que estem fent una mica una turmenta tots plegats amb un vas d’aigua, perquè és 
un document molt conegut amb opcions locals molt consolidades, sense massa novetats, si em 
permet.

En tot cas, ara toca la votació. Vots favorables a la proposta? Setze. Vots contraris? Cap 
Abstencions? Vuit. Per tant quedarien aprovades aquestes aportacions.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor :::: 16161616 PSCPSCPSCPSC::::    14141414 ERCERCERCERC::::    2222
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra :::: CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions :::: 8888 CIUCIUCIUCIU::::    6666 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Passem al punt número tretze, la Junta de Portaveus que és la relació de mocions presentades i 
també, la lectura de les aprovades. Endavant.

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

13131313....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESTATUT DE CATALUNYA QUEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESTATUT DE CATALUNYA QUEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESTATUT DE CATALUNYA QUEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESTATUT DE CATALUNYA QUE    
PRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAPRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAPRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAPRESENTA EL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA     

El 28 de juny de 2010, el Tribunal Constitucional ha dictat sentència sobre el recurs presentat pel 
Partido Popular contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 

Ha estat un procés polèmic, protagonitzat per un Tribunal deslegitimat, que ha provocat un desgast 
polític sense precedents, en veure’s qüestionada la Llei de lleis del Poble de Catalunya, referendada 
per les Corts Generals, el Parlament de Catalunya i el mateix poble en referèndum.



El recurs interposat pel PP impugnava el preàmbul, 114 dels 223 articles del text i 9 disposicions 
addicionals i tres finals de l’Estatut, però, a més, posava en entredit el nostre sistema institucional i 
d’autogovern, i fins i tot, feia perillar l’encaix de Catalunya amb la resta d’Espanya, basada en el pacte 
i la concòrdia.

El TC finalment ha anul�lat 14 articles, reinterpreta altres 23 i accepta el preàmbul tot i negar eficàcia 
jurídica a l’al�lusió de Catalunya com a "nació" .

Malgrat això, aquells que volien impossibilitar el desenvolupament de l’autogovern de Catalunya no 
han triomfat. Les institucions, des de la responsabilitat, hem anat desplegant aquesta norma durant els 
quatre anys que porta en vigor, i desplegant, per tant, l’autogovern i els drets socials dels catalans i les 
catalanes arreu del territori.

A més, al llarg d’aquests 3 anys des que el PP va presentar recurs, l’Ajuntament de Granollers ha 
reiterat de forma continuada el nostre suport a l’Estatut, i la nostra ferma convicció que es tracta d’una 
norma constitucional.

El poble de Catalunya ha estat, sempre, un poble de diàleg i enteniment. Com a institució que som, 
acatem la sentència, però no la compartim i tenim el dret d’expressar la nostra indignació amb 
serenitat i respecte a la legalitat, des de la serenor que ha caracteritzat el nostre poble.

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

Primer. Constata el malestar creat a  Catalunya per la sentència que mai no s’hauria d’haver produït . 
 
Segon. Reiterar el nostre malestar envers un Tribunal Constitucional que considerem desacreditat i 
moralment deslegitimat per haver dictat aquesta sentència.

Tercer.  Des de l’acatament de las sentències del TC,  defensar, més que mai, l’Autogovern de 
Catalunya, del qual l’Estatut n’és la seva expressió màxima i al qual els catalans i catalanes no 
pensem renunciar, en el marc d’una Espanya plural.

Quart. Instar al govern d’Espanya a desenvolupar a través de tots els mecanismes polítics, jurídics, 
legislatius i de cooperació institucional, el potencial d’autogovern contingut en l’acord estatutari entre 
les institucions catalanes i espanyoles que va esser referendat pels ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya. 

Cinquè. Reiterar que la realitat nacional catalana, tal i com s’expressa en el preàmbul de l’Estatut, 
l’autogovern de Catalunya, la dignitat dels seus símbols i institucions, la llengua i la cultura catalanes, 
el dret civil i la tradició jurídica catalana i un finançament just, tenen perfecte cabuda en el marc jurídic 
i polític definit per la Constitució de 1978.

Sisè. Aquest Ajuntament es posa al costat i a disposició del President de la Generalitat  que encapçala 
el posicionament i l’estratègia a seguir del conjunt de Catalunya per assolir plenament els objectius 
fixats a l’Estatut, alguns dels quals ara han estat qüestionats. 
  
Setè. Notificar aquest acords a la Presidència de la Generalitat, al Govern d’Espanya, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, al Tribunal Constitucional, i als grups polítics de les Corts 
Generals . 

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

Alcalde president:
La següent...



13131313....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALMOCIÓ RELATIVA A SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALMOCIÓ RELATIVA A SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALMOCIÓ RELATIVA A SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,,,,    SOBRESOBRESOBRESOBRE    
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La sentència emesa pel Tribunal Constitucional sobre l 'Estatut d'Autonomia de Catalunya el 28 de juny 
de 2010 suposa una retallada molt significativa d'aspectes fonamentals d'aquesta norma jurídica 
ratificada en referèndum per la ciutadania el 18 de juny de 2006. La declaració d'inconstitucionalitat de 
la totalitat o part de catorze articles i la restricció interpretativa sobre més d’una vintena més, modifica 
en els aspectes fonamentals l'Estatut que la ciutadania de Catalunya va aprovar. Cal recordar, a més, 
que l’Estatut aprovat per les Corts Espanyoles ja incorporava una rebaixa respecte del text aprovat al 
Parlament el 30 de setembre de 2005. 
Ara cal sumar-hi els efectes de la sentència sobre la condició de la llengua, la descentralització del 
poder judicial o l’eliminació del blindatge de competències de la Generalitat , entre d’altres. 

D'aquesta manera, la sentència del Tribunal Constitucional declara la incompatibilitat de la voluntat 
expressada pel poble de Catalunya amb la Constitució. Amb aquesta decisió, s'exclou la voluntat de 
ser i decidir del poble de Catalunya del marc jurídic i constitucional espanyol. Aquest fet situa les 
institucions catalanes en la necessitat de defensar les decisions preses pel poble de Catalunya , de qui 
n'emana el seu poder i representació polítiques, i obliga al conjunt d'institucions, societat i forces 
polítiques catalanes a plantejar un nou horitzó basat en el dret del poble de Catalunya a decidir 
lliurement el seu futur, sense cap altre límit que la seva voluntat expressada de forma lliure, 
democràtica i pacífica.

El passat dissabte 10 de juliol, Catalunya va viure la manifestació més important de la seva història, 
amb més d'un milió i mig de catalans que van sortir als carrers de Barcelona en defensa de la voluntat 
del poble de Catalunya expressada en referèndum i en rebuig a la sentència d'un Tribunal 
Constitucional que deixa les aspiracions d 'una part cada vegada més gran del poble de Catalunya fora 
del marc constitucional espanyol.

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

Manifestar el rebuig de l’ajuntament de Granoller a la vulneració de la voluntat popular que suposa 1.
la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia, i considera que amb aquesta 
decisió les institucions de l'Estat han exclòs la voluntat expressada pel poble de Catalunya del 
marc constitucional espanyol.

Instar al Parlament de Catalunya a iniciar un procés democràtic per tal que Catalunya exerceixi el 2.
dret a decidir sense més límit que la pròpia voluntat del poble de Catalunya, mitjançant la 
celebració d'un referèndum on aquest nou horitzó sigui sotmès a la decisió lliure i voluntària del 
conjunt del poble de Catalunya.

Instar a les institucions, forces polítiques, societat civil i ciutadania catalana a implicar-se 3.
plenament en la nova etapa històrica que s’obre en el camí del dret a decidir del poble de 
Catalunya.

Trametre aquests acords al Parlament de Catalunya i a la presidència de la Generalitat . 4.

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

Alcalde president:
La següent...
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El progrés social forjat a base de dècades de sacrificis de les classes  populars i la representació dels 
treballadors i treballadores  ens ha permès disposar avui dia d'un model sanitari i d'ensenyament 
públics de qualitat, d'un sistema de pensions equitatiu viable i sostenible i en els darrers anys s'ha 
iniciat la construcció d'un nou pilar de l'estat del benestar adreçat a garantir el dret de totes les 
persones dependents a rebre una prestació.  

No obstant, vivim moments històrics difícils arran de la negació per part del Tribunal Constitucional de 
la voluntat de la ciutadania expressada en el referèndum d'aprovació de l'Estatut, de l'amenaça de 
desballestament de l'estat del benestar i de la retallada de drets socials i laborals dels treballadors i 
treballadores.  

La reforma laboral impulsada pel govern espanyol forma part d'aquest guió en no orientar-se cap a un 
canvi en el model productiu que primi l'excel�lència del treball, la competència, la formació, la 
sostenibilitat i la productivitat. Al contrari, es fonamenta en la consagració de l'acomiadament lliure i la 
recerca d'unes relacions laborals basades en la reducció de preus i salaris, la qual cosa comportarà la 
consolidació d'una economia fonamentada en la mà d'obra barata, per això considerem que és 
injustificat que els treballadors i treballadores paguin la crisis . 

Entenem que el govern ha prioritzat els interessos dels mercats i ha sucumbit davant les 
recomanacions d'institucions financeres internacionals i les grans patronals de l’Estat, oblidant les 
prioritats polítiques reals per a la sortida de la crisis .

Atenent al fet que existeix una voluntat manifesta d'aprofitar la conjuntura de crisi per desplegar una 
ofensiva que hipotequi la superació de la crisi econòmica a la pèrdua de drets laborals i a la reducció 
de drets socials, cal respondre solidàriament  i col�lectiva  per tal de convèncer -nos que és possible un  
escenari distint, en què la crisi no colpegi els sectors socials més desafavorits, i en especial els joves, 
les dades d'atur dels quals ja assoleix el 40%, i a la nostre ciutat amb 5.243 aturats, un 15,92% de la 
població activa.

Una vaga general representa un cost econòmic important per a  les empreses, per als vaguistes i per 
a altres actors, certament. Però per al país encara és major el preu si allò que perilla és  la cohesió 
social i nacional. En aquest sentit, cal no oblidar els precedents d'èxit de mobilitzacions anteriors de la 
classe treballadora, com ara la vaga general de l'any 2002 que va aconseguir la modificació de la 
reforma laboral retrògrada  (abaratiment de  l'acomiadament i enduriment de l'accés a les prestacions 
d'atur) que  havia endegat el govern del Partit Popular presidit per Aznar.

És per tots aquests motius que Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds 
proposa l’aprovació dels següents 

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

1. Manifestar el nostre suport a la convocatòria de vaga general prevista pel proper 29 de setembre 
d’enguany i rebutjar la reforma laboral aprovada pel Congrés de Diputats i promoguda pel Govern de 
l’Estat. Per això demanem la derogació de la reforma laboral, ja que entenem que  perjudica als  
treballadores i treballadors com  a expressió del compromís en favor del benestar dels catalans i 
catalanes, de la defensa dels drets de la classe treballadora i  de la salvaguarda i foment de les 
polítiques socials coherents amb les necessitats reals de la ciutadania.

2. Expressar el nostre compromís a treballar, de forma coordinada i conjuntament amb la resta 
d’administracions,  pels drets socials i civils de la ciutadania i del poble de Catalunya . 

3. Reivindicar la defensa del model productiu propi de país i vetllar per garantir la nostra autonomia 
col�lectiva en un Marc Català de Relacions Laborals. Proposant la millora de l'eficàcia dels serveis 
públics d'ocupació, i dotant de més recursos per a les polítiques actives d'ocupació i la constitució 
d'una vertadera xarxa pública coordinada de serveis d'orientació laboral i intermediació entre  
l’administració de l’estat, les CCAA i els ajuntaments .

4. Reivindicar l'objectiu de lluitar contra la inestabilitat i temporalitat    incrementant les cotitzacions 
empresarials per desocupació a la Seguretat Social per als contractes temporals, a la vegada que es 



redueixen les cotitzacions empresarials als contractes de caràcter indefinit .

5. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als sindicats CCOO, UGT, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat; als presidents 
de l’Associació Catalana de Municipis, i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

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

Alcalde president:
Moltes gràcies. Passem a l’apartat de precs i preguntes. Per part d’Esquerra Republicana, endavant.

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

Sra. Alcalde:
Una qüestió, referida a l’escolarització dels alumnes d’aquesta ciutat. Al mes de juny quan vam, o 
abans i tot, quan és va fer l’oferta educativa de les places d’escolars de la ciutat. En una de les 
reunions que es va fer, es va comentar de què es preveia que no hi hauria massa matrícula de més, i 
que per tant, potser no feia falta ampliar més les aules que hi haurien en el curs que estem tenint ara, 
el 10-11. Sembla ser que això no ha estat així, que la vinguda de nanos al llarg del curs es va produint, 
i van havent, i això va provocant un augment d’alumnes a les aules, un increment de les ràtios, bé, del 
nombre de nens per mestre i la meva pregunta és una miqueta saber sí a nivell d’Ajuntament s’està 
tramitant alguna cosa amb el Departament, si s’està parlant, quines mesures es pensen prendre, 
perquè sembla ser que la població, doncs va arribant. Merci.

Alcalde president:
Bé, té la paraula la Pietat Sanjuán, regidora d’Educació.

Sra. Sanjuán:
Sí, com puntualment hem anat informant en les comissions informatives i al consell escolar municipal, 
aquesta previsió l’anem fent durant tot l’any, contínuament. Pel que fa a l’augment d’aules, no les 
preveiem perquè la matrícula, a la que es refereix vostè, és de tots els cursos i de tots els nivells, bé, 
no es pot preveure. És veritat que hi ha moviment, hi ha molt menys que altres anys, i aquest 
moviment és recíproc, és a dues bandes. Hi ha nens que venen a la ciutat, però també hi ha nens de 
la ciutat que marxen, el que no sempre són els cursos, o sigui els nanos deixen buides vacants dels 
nens que arriben, eh! i això fa que en algun cas hem hagut d’augmentar alguna ràtio d’algun grup, eh! 
per és el que fem habitualment, perquè el que no podem fer és obrir un curs de tercer o quart com un 
bolet, amb cinc o sis nens que arribin durant el curs i que a més a més, que van arribant no en el 
mateix moment, eh! Però sí, estem treballant contínuament amb el departament i amb la taula de 
planificació i la comissió de garanties .

Alcalde president:
Més preguntes? No? En tot cas, per part del Partit Popular, endavant.

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies alcalde. En certes zones de la ciutat com el passeig Colom, i l’avinguda Sant Esteve, i pels 
seus voltants, està proliferant de manera alarmant, crec jo, la droga i prostitució. De fet, a uns divuit o 
vint mesos, representants d’una comunitat de l’avinguda Sant Esteve va reunir-se amb l’equip de 
govern per queixar-se de la prostitució i venda de drogues que al mateix edifici tenia lloc. Són 
manifestacions d’alguns dels afectats, i diuen que tot continua igual. És més, la situació s’ha agreujat 
degut a robatoris mitjançant el “tirón”, probablement degut a la crisi que patim. El nostre Grup el que 
vol saber és quines mesures pensen adoptar o s'estan adoptant per acabar amb aquesta situació, ja 
que els veïns estan farts, i alguns estan buscant vivenda en una altra zona o població. Gràcies.



Alcalde president:
El senyor Segovia, en tot cas, té la paraula per fer la resposta.

Sr. Segovia:
Sí, como comprenderá, aquí no lo diré públicamente las medidas que se están tomando en materia de 
seguridad ciudadana. Permítame que en la Comisión Informativa lo haga.

Alcalde president:
Endavant...

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies. Sí, ja m’ha contestat que en la informativa ja m’informarà, doncs molt bé, val. Una altra 
pregunta: en el recinte esportiu, a la part del darrera de la tribuna de les pistes d'atletisme, a l'entrada 
dels vestuaris, quan plou, l'aigua queda estancada; doncs en fer la vorera del passeig Fluvial, es va 
fer més alta que el terra d'aquesta instal�lació, per tant, l'aigua no té sortida, i segons l'època de l'any, 
són molts els dies que aquesta superfície d’uns cent cinquanta a cent seixanta metres 
aproximadament, no ho sé, estan plens d'aigua i fang, essent pràcticament impossible treure el 
material de competició en aquestes condicions, i per tant, es prega l'arreglo, dic, arreglo, perquè em 
diran que no tenen diners, però bé, l’arreglo que calgui, per solucionar el problema de l'estancament 
d'aigua. Gràcies.

Alcalde president:
Senyor Junqueras, vol contestar? Endavant.

Sr. Junqueras:
Sí, bona nit. Fermí sap que hi ha accions en les instal�lacions preventives, reparadores i també 
mantenidores, aleshores, aquest és un problema que forma part d’aquesta tipologia i que parla de 
l’arreglo que hem de fer, naturalment. També recordar que és una instal�lació de molts metres 
quadrats, tot el que és les pistes d’atletisme, que en el darrer any s’han ant fent accions per 
mantenir-la, diguem-ne actives, s’han fet uns vestidors fa un any, per tant, el tenim actiu i acondicionat 
per tal que es puguin fer les coses. També sap que aquest estiu s’ha arreglat el gimnàs exterior, i 
també cada estiu intentem mantenir les parets emblanquinades perquè sigui òptim, no?

També, és veritat que les accions que es fan a l’exterior poden influir, però l’arreglo està catalogat i 
que per tant, doncs en la que hi hagi possibilitat, doncs passarem a la seva solució.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant, senyora Olano.

Sra. Olano:
Sí, senyor alcalde. Avui hem tractat temes econòmics, hem dit que pel nostre grup municipal era 
important, i és veritat, és important la informació que se’ns dóna a les comissions informatives, però 
crec que encara és més important els compromisos que s’arriben amb els grups municipals. En 
concret amb el nostre grup municipal es va arribar al compromís de què les fitxes programes, ja fa 
anys, doncs serien una realitat i que ens ajudarien a gestionar la nostra tasca política. Nosaltres aquí 
fem un prec de què realment quan es pren un compromís es porti a terme, donat que tal i com hem 
manifestat amb els punts que hem defensat al llarg d’aquest Ple. Doncs aquesta realitat, aquest 
compromís que van tenir amb el nostre grup municipal, fins ara no s’ha complert.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si la regidora d’Hisenda, vol fer algun comentari o alguna resposta... sí? 
Endavant.



Sra. Ortego:
Si no m’equivoco des del mes de gener està a disposició del membres de la Comissió Informativa, ara 
no em vull equivocar en el número, però em sembla que són vuitanta-sis, per tant, si en la propera 
informativa les vol, només les ha de demanar i bé, ho demana amb temps i les portarem.

Sra. Olano:
Es veu que no ens entenem, o sigui, no es tracta...

Alcalde president:
Vol formular una pregunta?

Sra. Olano:
Sí, sí, una apreciació. No es tracta de què demanem, es tracta de què estiguin totes, o sigui, que amb 
una part no en tenim prou, necessitem de tots els programes, de tot el que suposa partida per partida, 
les projectes que desenvolupa aquesta ciutat i com no les tenim totes, per això necessitem aquesta 
unitat d’acte de tenir-les.

Alcalde president:
En tot cas, la tècnica pressupostària és una funció del govern i en tot cas, la regidora d’Hisenda, i en 
tot cas el model de fitxa, m’admetrà vostè que pot acabar, també formulant-lo la regidora i el seu 
equip, que és el que deu estar passant, no sé si és això, senyora regidora, endavant.

Sra. Ortego:
De fet, no recordo les dades de memòria, però aquestes vuitanta-sis fitxes representaven un 
percentatge molt, molt elevat del pressupost municipal, per tant, analitzem perquè falten les que falten. 
En tot cas, perquè segurament hi ha programes que amb els indicadors i les fitxes model no es podien 
fer, però en tot cas, en la propera informativa ho sol�licitem i ens ho mirem.

Alcalde president:
Més preguntes? Endavant.

Sra. Olano:
El passat dissabte, quan va venir el president de la Generalitat a inaugurar la carretera, doncs, vam 
assistir a una situació una mica incòmode, i per això, doncs, volíem comentar-ho en el Plenari. Un 
grup de joves que pacíficament i sense fer cap tipus d’estridents, van intentar desplegar una pancarta, 
doncs van ser ràpidament aturats i van ser obligats a identificar-se, doncs volíem saber a què es 
donada aquesta actuació, que va ser, allò... doncs, molt ràpida que ens va sobtar a algunes persones 
que estàvem en la carretera i sobretot gent que tenim coneixement de com funcionen jurídicament 
aquestes actuacions. 

Alcalde president:
Bé, si el regidor de Seguretat Ciutadana vol contestar.

Sr. Segovia:
Si, seguramente, es una pregunta que no debería de contestar yo, serian los responsables del 
dispositivo de seguridad los que deberían de contestarla, pero intentare respondérsela. La cápsula de 
seguridad que rodea al presidente de la Generalitat de Catalunya, el actual, el pasado y el que venga, 
la marca... es la responsable de este dispositivo realizado. La Policía Local que es sobre la que tengo 
conferidas las competencias se limita a colaborar con el dispositivo, en la forma en que se nos es 
demandado, en este caso fue las reservas de estacionamiento, las gestión del tráfico y hacer de 
coche de guía a la comitiva desde la entrada en la ciudad. Cosa que, evidentemente realizamos.



Sobre el hecho referido, sobre la propuesta del grupo de jóvenes aprovechando la visita del 
presidente, entiendo y entendemos que es un ejercicio del derecho reconocido y fomentar la libertad 
de expresión en un estado social, democrático y de derecho como en el que estamos. Y una vez 
detectado este grupo de personas en la plaza de la Corona, la Policía contacta con ellos, con el único 
ánimo de asegurarse que los manifestantes conocen los límites legales del derecho de expresión, y 
avisando si es necesario de que no se toleraran actitudes violentas . 

Posteriormente y a criterio de los responsables del dispositivo, en función de las circunstancias se 
identifican a estas personas en previsión de se pudieran producir incidencias, cosa que finalmente no 
ocurre y por lo tanto dichas identificaciones no tendrán ninguna trascendencia, simplemente constará 
en el registro de novedad policial. Es cierto que a los ciudadanos nos llama la atención y en algún 
caso pues, el sábado, incluso nos molesta cuando la policía identifica a alguien a los que conocemos, 
pero afortunadamente en la ciudad en la que vivimos no conocemos prácticamente todos, y sabíamos 
que esos jóvenes no iban a protagonizar incidentes, como así traslade al responsable del operativo en 
el mismo momento. Pero debíamos aceptarlo ya que es una parte necesaria del trabajo de la policía y 
su finalidad no es otra que el desempeño de su cometido para garantizar los derechos, las libertades y 
la seguridad ciudadana. Pero, yo llegado a este punto, también me hago un par de preguntas que es: 
esta pregunta me la hubiesen hecho si no hubiésemos conocido a estos chavales? Si los 
manifestantes fueran de fuera de la ciudad, creyeran oportuno el hecho de que fuesen identificados?

Alcalde president:
Endavant, senyora Olano.

Sra. Olano:
Me parece que el uso de las preguntas corresponde en este momento a este grupo municipal.

Alcalde president:
Sí, perdó, en tot cas, ell s’ha fet una autopregunta.

Sra. Olano:
Sí, sí, también... pero también vuelvo a repetir que estamos haciendo las preguntas nosotros.

Esta pregunta no ha sido porque conociéramos a alguien de los que se estaban manifestando, lo que 
pasa que como ciudadana de Granollers, pues me acorde cuando mi grupo político pretendió hacer 
una acto pacifico en el que estábamos convocados ciudadanos que pensábamos libremente, 
democráticamente, y pretendíamos hacer un acto en el Teatro Auditorio, y entonces aquel día se 
permitió por parte de la Policía Local y els Mossos d’Esquadra que nos insultaran , que nos agredieran, 
que se destruyera mobiliario público sin que hasta las horas, en estos momentos nadie se haya 
disculpado por esos hechos. Por eso el otro día, cuando vi que estos chicos intentaban pacíficamente 
y vi la actuación tan rápida me vino a la retina aquel lamentable episodio en el que en esta ciudad 
todavía nadie ha pedido perdón, y naturalmente como ciudadana, pensé que hay una doble barra de 
medir, y es en función de a quien se está protegiendo, y en función que tiene todos mis respetos y mi 
consideración el presidente de la Generalitat, y como ha dicho usted, comparto este, el pasado y el 
futuro. Nada más faltaría cuestión que una abogada hiciera referencia a que la Policía que... no, no el 
tema no es ese. El tema es la reflexión que quería traer a este plenario de como a veces se utiliza 
dobles barras de medir, y considero de que no es justo que eso sea así, y por eso ha sido la pregunta, 
no para cuestionar la actuación de la Policía Local , si no para hacer reflexión. Porque a veces también 
mirar hacia el pasado es importante, para reflexionar y darnos cuenta de que todos somos 
ciudadanos. Y que lo que no hay derecho y ahora que va a allegar una campaña electoral, es que a 
veces nada más parece que se protege a algunos y los demás no somos ciudadanos de primera, 
como los demás.

Alcalde president:
En tot cas, ella ha fet una consideració, no una pregunta. Però, ara, sí el regidor vol contestar, 
endavant.



Sr. Segovia:
Me gustaría, sinceramente, porque evidentemente respeto muchísimo su opinión, pero hay cosas que 
realmente me gustaría matizarlas, entre otras cosas porque yo sí que entre en el Teatro Auditorio y me 
dirigí a usted, lamentando lo que estaba ocurriendo. Segundo, pienso que se equivoca en el pretender 
establecer paralelismos, en primer lugar, porque para empezar, la Policía Local a la que usted ha 
nombrado, no recibió ninguna petición expresa ni documentada, ni verbal por parte del Partido 
Popular, solicitando protección o ningún otro tipo de servicio en ese acto. Sí que lo hicieron los 
Mossos d’Esquadra, para que al igual que hicimos el sábado gestionásemos el trafico de la zona, y 
hacer de coche de guía al señor Rajoy y al señor Piqué, des de un hotel hasta el Teatro Auditorio, y 
posterior retorno a ese hotel.

Y quiero recordarle que los propios señores Rajoy i Piqué en persona agradecieron en persona los 
servicios prestados al inspector y al cabo que los acompaño durante todo el trayecto. Y puestos a 
buscar diferencias, recuerden también que hubo una carga policial por parte de la brigada móvil de los 
Mossos d’Esquadra contra la gente que estaba protestando y rompiendo un cristal del Teatro 
Auditorio, actuación que miren por dónde que también fue criticada.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas. Jo demanaria que en el torn de precs i preguntes no fessin diàlegs. En tot cas, té 
vostè el dret de fer una pregunta. Endavant.

Sra. Olano:
Sí, bé, és un prec, una consideració o una pregunta, prengui com vulgui, jo crec que la manifestació 
que ha fet el regidor es veu que s’ha de demanar protecció per anar pel carrer i anar públicament i 
democràticament a on vulgui. La veritat ho trobo lamentable. Última pregunta: Demà hi ha vaga 
general, és una vaga convocada per una sèrie de retallades dels drets dels treballadors que porta a 
terme, doncs el govern del PSOE i nosaltres volem saber que en clau de ciutat, quines mesures s’han 
pres o es prendran demà, per tal de què pels ciutadans de Granollers sigui compatible tant els que 
vulguin fer la vaga, com els que vulguin doncs tenir els serveis públics a la nostra ciutat , Gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, el senyor Segovia té la paraula, endavant.

Sr. Segovia:
Empezando por la Policía, se han suspendido todas las fiestas y todos los permisos que hubiera 
concedidos, intentando garantizar el mayor espacio público para la gente que quiera, y está en su 
derecho de ejercer su libertad de ir a trabajar, pueda hacer con la mayor seguridad posible. 
Dispondremos de los locales que hemos considerado zonas vulnerables para que tengan una 
seguridad, intentando también garantizar que la vía publica está, y los accesos a los polígonos y 
hospitales, etcétera; sean garantizada la llegada.

Sobre la recogida de basuras, esta noche, ya, no salen los camiones de recogida. Mañana harán el 
horario habitual, a partir de las veintiuna horas, con un camión de refuerzo. Respecto a la limpieza 
viaria, mañana, día veintinueve no hay servicio de limpieza viaria y se establece un servicio especial 
de cuatro a seis de la madrugada del jueves, para garantizar la correcta implantación del mercado. 
Sobre el autobús urbano, evidentemente estos, junto con los temas de la vigilancia, la seguridad han 
sido coordinados con los ayuntamientos de Canovellas, Las Franquesas y La Roca, vuelvo a repetir, 
el bus urbano entre las seis treinta y nueve treinta y entre las diecisiete y veinte horas la línea uno, 
Hospital, estación de Francia, Can Gili, y la dos cero, Can Bassa, Bellavista; tendrán una frecuencia 
de una hora, y la frecuencia de la línea tres, la circunvalación Canovellas, estación de Francia será de 
treinta minutos.

Para el resto de servicios, alcantarillado, agua, alumbrado, mantenimiento dispondrá de uno de los 
equipos de reten habituales en fines de semana y festivos. La brigada de obras municipal dispondrá 
de coordinador y de equipo de reten para urgencias. Y la zona azul en principio funcionará de manera 



habitual.

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

Sr. Canal:
Gràcies. Bé, això sembla una pregunta pel senyor Segovia, però en realitat és un prec per al senyor 
alcalde. El darrer Ple del mes de juliol, el senyor Segovia en un d’aquells discursos que ja ens té 
acostumats, que aprofita, com avui ho hem vist, donant lliçons de moral. Va dir textualment segons 
recull d’acta, avui aprovada: “Ojalá que sólo sea 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”. Doncs bé, intentaré satisfer-lo, no només amb una, si no amb dues 
propostes per millorar el servei que presta al nostre Ajuntament.

El passat mes d’abril, del 2009, l’Ajuntament de Granollers va fer un anunci de provisió de places a la 
Policia Local; concretament una plaça de sergent i una plaça de caporal. L’anunci, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona especifica que els candidats hauran de passar un reconeixement 
mèdic per comprovar que no es detecta anells, o anelles en els aspirants, l’existència de cap de les 
exclusions mèdiques establertes en l’annex tres d’aquesta convocatòria. Quan analitzem aquest 
annex tres, quadre d’exclusions mèdiques, potser per deformació professional, salta a la vista que hi 
manquen determinades malalties. Per sí de cas, vàrem comparar el quadre d’exclusions mèdiques 
d’aquesta convocatòria amb el quadre que es va fer servir un mes desprès pel propi Ajuntament de 
Granollers, per la provisió d’una plaça d’agent de Policia Local de la nostra ciutat. Comparant els dos 
annexos, veiem que en la convocatòria de places de sergent i de caporal, hi manquen les següents 
exclusions mèdiques: insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, 
independentment de la seva causa, malformacions del cor, lesions adquirides del cor, trastorn en la 
conducció del ritme cardíac, insuficiència coronària i pericarditis activa o residual .

Per sí amb tot això no n’hi hagués prou, tampoc consten les següents exclusions mèdiques:agudesa 
visual monocular sense correcció inferior al 4/10, despreniment de retina, estrabisme manifest i no 
corregit, hemianòpsies o reduccions manifestes al canvi visual, discromatòpsies, qualsevol altre 
procés patològic, que segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de manera 
important l’agudesa visual.

Curiosament no retiren el punt dotze punt cinc, que diu: qualsevol afecció, lesió o disfunció que 
segons criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial. Des del nostre punt de vista ens sembla 
una manipulació inacceptable de les condicions per concórrer a aquestes o a qualsevol plaça. De tota 
manera, però, el pitjor de tot és que aquestes dues places varen ser guanyades per les persones a les 
que vostè va voler afavorir d’aquesta manera tan matussera, posant en dubte, no solament la seva 
feina, que ja li teníem des del primer dia arran del tema personal amb els seus veïns. Si no de la 
manera d’actuar d’aquest Ajuntament en l’adjudicació de places.

Per tant, jo demano a l’alcalde que pel bé d’aquesta institució sigui cessat en el seu càrrec de regidor 
de Seguretat el senyor Segovia com a responsable polític, i per la seva evident incapacitat de dirigir 
aquesta regidoria.

Alcalde president:
Bé, en tot cas contesto al prec que el senyor Segovia no serà cessat; el senyor Segovia té la confiança 
d’aquest alcalde i d’aquest equip de govern per desenvolupar la seva tasca. Jo crec que la confiança 
de la majoria i de gran part de la ciutadania. I en tot cas, vostè parla d’un fet concret que analitzarem, i 
que en tot cas, de ben segur és un tema que és competent a recursos humans, i en tot cas, la regidora 
farà l’anàlisi corresponen del que vostè ha dit. I li explicarà pertinentment. Més preguntes?

Sr. Canal:
Sí, ja li he dit que en faria dues. Repetiré la mateixa introducció que en la intervenció prèvia: Al darrer 
Ple del mes de juliol, el senyor Segòvia, en un d'aquells discursos que ja ens té acostumats, que 



aprofita per donar lliçons de moral, va dir, textualment, segons recull l'acta avui aprovada: respecte 
dels distintius per  circular per l'illa de vianants diu: "estos distintivos se empezó su distribución en 
enero de 2004 y hasta el momento se llevan entregados quinientos treinta y ocho" ... més endavant 
respecte a la circulació per a la illa de vianants... diu: "esta información se ha ido comunicando a los 
vecinos afectados, un aviso de este tipo se ha enviado a las casas, se han colgado en los 
portales",..."se ha hecho mediante avisos, notas de prensa y mucha información personalizada a 
través de las reuniones de vecinos o mediante atención personal y telefónica, tanto por la OAC, el 
Servei de Movilidad o la Policía Local ". 

En fi, no llegeixo més perquè certament, tota la intervenció del senyor Segòvia és igual de sucosa. El 
passat dijous vint-i-tres de setembre, hi va haver-hi una reunió al Museu de Granollers, per explicar 
les normes de funcionament per l'accés de vehicles de veïns, comerciants, i càrrega i descàrrega a 
l'interior de l'illa de vianants. Respecte a aquests fets, volem destacar el següent: La darrera reunió de 
l'Informativa de Mobilitat va ser el dia set de juliol, avui som a vint-i-vuit de setembre, avui s’ha referit 
el senyor Fermí, dient que en la propera Informativa li explicaria, bé, si la convoca.
 
Fa pocs dies, tant el senyor Fermí Gutiérrez com la senyora Isabel Alcalde varen preguntar del perquè 
no es feien noves informatives de l'àrea de mobilitat, i la resposta va ser que no hi havia temes a 
tractar. Per cert, no disposem encara de l'acta de la reunió de l'u de Juny ni de la seva aprovació. 
Efectivament, el vint-i-tres de setembre es va fer l'esmentada reunió al Museu, a la qual els veïns hi 
van assistir massivament. Tres regidors de Convergència i Unió també hi vàrem ser presents.

Donem fe que la majoria d'assistents varen manifestar la seva desinformació respecte la utilització de 
la illa de vianants, contradient les manifestacions prèvies del senyor Segòvia . Donem fe que els propis 
responsables de la mobilitat dins de l'illa de vianants també estaven desinformats, donat que El 9 Nou 
d’ahir mateix, anuncia un horari diferent al que es va proposar a la reunió. Denunciem que els regidors 
de l'oposició no vàrem ser informats prèviament de la proposta de normativa de funcionament de dita 
illa. Finalment, m'abstindré de fer comentaris del que allí es va dir. En la meva primera intervenció en 
aquesta sala de plens, a l'any 2007, entre altres coses vaig manifestar la voluntat d'introduir una mica 
de sentit de l'humor en la política municipal. Certament però, no em referia a la mena d'intervenció que 
varen fer els responsables municipals en aquesta reunió amb els veïns, que va fregar, a voltes, el 
surrealisme més absolut.

Per tot això, per la manca d'informació dels regidors de l'oposició, en temes tan centrals com la 
mobilitat en l'illa de vianants, per la nul�la voluntat de fer-nos partícips de la informació municipal i per 
la incompetència demostrada del seu responsable polític, el senyor Segòvia, en el maneig adequat 
d'aquesta regidoria, demanem a l'alcalde de Granollers cesi al senyor Segòvia com a regidor de l'àrea 
de Mobilitat.

Alcalde president:
Bé, no el cessaré ni d’un àrea, ni de l’altra. Compta amb la confiança d’aquest alcalde, compta amb la 
confiança d’aquest equip de govern, i crec que compta amb la confiança de la majoria dels ciutadans, 
com el conjunt d’aquest equip. En tot cas, si el senyor Segovia vol pot contestar a les preguntes o a 
les consideracions que ha fet el senyor Canal, i si no ho desitja, pot contestar-li en la propera sessió, 
vostè mateix...

Sr. Segovia:
Brevísimamente, señor alcalde. Evidentemente, el alcalde sabe, no de ahora, si no des del principio 
de esta política mía, de que tiene mi cargo a su disposición en el momento en que lo desee, pero no 
solo él; cualquiera de mis compañeros, en cuanto me lo pidan yo saldré de aquí! Pero no, 
evidentemente cuando usted lo pida, por muy representante de los ciudadanos, a los que respeto, 
pero que no tienen el respeto que tengo hacía a usted es el que es… el que se ha ganado, entre otras 
cosas, y permítame. Yo no quiero dar lecciones de moral a nadie, en todo caso se las intentaré dar lo 
mejor que sepa a mis hijos, que son la única responsabilidad que tengo directa para dar moral.

Lo que sí que tengo clarísimo es que usted no me dará ninguna, a mi de lo que es moral y educación. 
Y si que tengo que decirle una cosa, y tengo sin que sirva de precedente darle la razón. Yo me 
comprometí en el último Pleno a explicar las normas de acceso a la Illa de vianants , de las nuevas que 
se están implementando, no las que hay existentes, en la primera Comisión Informativa, que por cierto 



y eso es cierto, no he convocado; y aunque pueda parecer una excusa, problemas personales y 
familiares, me han impedido estar disponible todo el tiempo necesario. Y de verdad, es que no sólo 
por responsabilidad si no por voluntad propia quiero estar presente en esa primera Comisión 
Informativa, entre otras cosas porque hay que aprobar cosas como usted se ha referido y me niego a 
aprobar cosas, si no estoy yo, que no son ciertas en esas actas a las que usted hacía referencia.

Por lo tanto, así que cuanto haya suficientementes temas de contenido para dar contenido a la 
Comisión Informativa, la convocaré, explicaremos la propuesta que hicimos a los vecinos el pasado 
jueves en el Museu, yo también me ahorrare algunas intervenciones, que también eran sucosas. En 
un acto dirigido a vecinos y comerciantes, cosa que si no me equivoco usted no es una cosa ni otra. 

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, alguna altra pregunta? No? si no hi ha cap més pregunta... per part del Grup 
Municipal Socialista tots els membres que estan aquí han escoltat les manifestacions del senyor Pius 
Canal, sense fer cap mena d’escarafalls ni cap comentari, demano el mateix respecte. En tot cas, si 
no hi ha més preguntes, quedem a disposició del públic, per si vol fer alguna pregunta, alguna 
intervenció, endavant senyor Juan...

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són tres quarts i cinc d’onze de la 
nit, i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 
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