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Alcalde president:
En tot cas, si els sembla, anem seient.  Molt bé, bona tarda, falta el senyor Terrades. Bé, en tot cas 
doncs donarem inici a la sessió ordinària del mes de juny. El senyor Gutiérrez ens acaba d’anunciar 
l’absència de la senyora Olano. El senyor Terrades, si estava present, suposo que reintegrarà a la 
sala d’un moment a l’altre.



Bé, en tot cas, començarem per l’acta ¿hi ha alguna qüestió?
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Va ésser llegit l'esborrany de l'acta de la sessió anterior, la qual fou aprovada sense cap esmena 

Alcalde president: 
La donem per aprovada. Passem al punt 2 i 3 senyora Secretària, 
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Alcalde president:
Molt bé, doncs podem passar a la Comissió Informativa de l’Àrea de Programació, Relacions 
Ciutadanes i Serveis d’Alcaldia, el punt número quatre, és un punt molt rellevant en aquest plenari 
com és l’aprovació del segon Pla Estratègic de Granollers , endavant senyora Secretària, 
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En data 10 de desembre de 2007, l'' Ajuntament de Granollers va presentar el document de tancament 
del primer Pla estratègic de Granollers (1996-2007) als membres del Consell Directiu, que, un cop 
avaluats els resultats del document "Projectes de ciutat 1996-2007. Resultats", va acordar impulsar  
conjuntament l'elaboració del segon Pla estratègic de Granollers. Aquest acord es materialitzava amb 
la signatura de la "Declaració Institucional del segon Pla estratègic", per part de totes les entitats 
integrants.

Els treballs d'elaboració del Pla s'han desenvolupat en diferents fases.

La fase d'impuls i organització, corresponent al període gener-juliol de 2008, en la que es va crear el 
grup impulsor, es va realitzar la primera proposta d'organització, de determinació d'objectius, d'àmbit 
del pla i de calendari. El Ple  municipal de 31 de març de 2008 va acordar nomenar al senyor Jordi 
Planas i Maresma com a director del segon pla estratègic de Granollers i la contractació de l'empresa 
consultora Estratègies de Qualitat Urbana. Finalitza aquesta fase amb l'aprovació, per part del Consell 
Directiu del segon Pla estratègic en sessió celebrada el dia 1 de juliol de 2008, de la proposta del 
director sobre l'orientació general, l'organització i el funcionament del procés d'elaboració del Segon 
Pla Estratègic de Granollers.

Posteriorment la fase d'anàlisi i diagnòstic amb la col�laboració d'experts i professionals i de la 
Comissió Executiva Municipal, i la celebració de la Primera Conferència estratègica. El 29 de gener de 
2009, es presenta al Consell Directiu el balanç dels resultats de la Primera Conferència Estratègica i 
el Pla de treball i calendari de la nova etapa del Pla estratègic, en que segons la metodologia 
aprovada, s’inicia la fase propositiva del Pla Estratègic, definint els objectius, línies estratègiques i 
accions, que es portaran a una segona Conferència Estratègica per sotmetre’ls a l’opinió ciutadana. 
Aquesta nova fase del procés d’elaboració del Pla Estratègic estarà protagonitzada per les comissions 



de treball sectorial que, a partir dels resultats de la primera Conferència Estratègica, treballaran en 
l’elaboració del document propositiu al llarg dels mesos de febrer a maig de 2009. Al llarg del període 
juliol-novembre es realitzen diverses sessions de difusió i recollida d'aportacions amb entitats per la 
reelaboració del document propositiu que, el novembre de 2009 es porta a debat a la Segona 
Conferència estratègica. 

Finalment, un cop conclosos tots els treballs i altres activitats de participació, el Consell Directiu del 
segon Pla estratègic de Granollers, reunit el dia 1 de juny de 2010 aprovà el Segon Pla Estratègic de 
Granollers contingut en el document “La ciutat que volem. Document propositiu sobre el model de 
ciutat”.

Vist l'informe favorable de la Cap del Servei de Processos Estratègics i Programació .

    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 Segon Pla estratègic de Granollers, contingut en el document “La ciutat que volem. 
Document propositiu sobre el model de ciutat”, el qual s'annexa a aquest acord.  

Alcalde president:
Per fer-ne la presentació té la paraula la responsable d’aquest àmbit, la senyora Carme Garrido, 
endavant

Sra. Garrido: 
Gràcies Sr. Alcalde,

Avui portem al ple l’aprovació del 2on Pla Estratègic de la nostra ciutat, i ho farem amb l’aprovació del 
document: “La Ciutat que Volem”, document  propositiu sobre el model de ciutat.

Un document que és fruit del treball de moltes persones i que representa una forma de treballar i de 
veure la nostra ciutat. Un treball que va començar amb el tancament del 1er Pla Estratègic al 
desembre de 2007.

Ara fa més de dos anys que des de l’Ajuntament es va valorar la necessitat d’elaborar un segon Pla 
Estratègic, tenint en compte que: 

� El 74% dels projectes inclosos al primer Pla Estratègic , ja estaven assolits.

� La transformació de la ciutat i els canvis que s’han produït en l’entorn han depassat, en molts 
aspectes  les previsions que s’havien fet en el primer Pla Estratègic. Alguns exemples d’aquests 
canvis han estat el fenomen de la immigració i els canvis en la mobilitat .

� La necessitat de conèixer quins són els nous reptes i les noves oportunitats per la nostra ciutat .

� I per últim un canvi de concepció de la planificació estratègica respecte de la primera generació 
de Plans Estratègics dels anys 90 que prioritzaven més la realització d’una avaluació concreta dels 
projectes més que una avaluació conjunta de la ciutat, que prioritzava el desenvolupament econòmic i 
social de la ciutat per sobre d’altres aspectes més intangibles del desenvolupament  de la nostra 
ciutat, com poden ser: les desigualtats, la identitat ciutadana, la multiculturalitat, la cohesió social, la 
formació de capital social.

Amb el segon Pla Estratègic de Granollers hem volgut que la prioritat  en el desenvolupament humà, 
que inclou el creixement de la renda, però també la sostenibilitat ambiental, l’equitat social i 
l’aprofundiment de la democràcia i d’aquesta forma hem donat més protagonisme als aspectes més 
intangibles, que són els més específics de la societat del coneixement i de les noves democràcies 
avançades.

Durant el desenvolupament d’aquest segon Pla Estratègic la prioritat no ha estat en els projectes 
concrets, que hi són, que es faran i que són importants, sinó en el desenvolupament humà. El que 
hem volgut  aconseguir amb la realització d’aquest document que avui portem al ple, més enllà 
d’impulsar projectes urbans, és reforçar els processos d’organització social a partir de definir un marc 



estratègic comú i referencial per a tota la ciutat.
 
Governar la ciutat és la gestió, no només dels serveis públics, sinó de tot allò que preocupa als 
nostres ciutadans i per tant un dels objectius d’aquest segon Pla ha estat implicar  els ciutadans en la 
ciutat i enfortir la relació entre Ajuntament i ciutadania , és a dir, fer coincidir Ajuntament i ciutat.

Al juny de 2008 amb l’aprovació del Consell Directiu del Pla Estratègic, es va iniciar a la nostra ciutat 
un procés de reflexió col�lectiva entre l’Ajuntament, els agents socials i la ciutadania amb l’objectiu 
d’elaborar aquest Pla Estratègic. 

Un Pla dirigit a tenir un futur amb  major qualitat de vida i a enfortir el compromís de tots i totes amb la 
ciutat i que ens permetés finalment arribar a tenir el document que avui portam a aprovar al Ple .

A partir d’aquí es va obrir el procés participatiu a la ciutadania a través de diferents actuacions

� El procés participatiu es va iniciar amb la realització de la primera conferència estratègica amb la que 
van participar més de 250 persones  i es van recollir un total de 279 qüestionaris, on els ciutadans es 
van dir quins pensaven ells que eren els fets més importants de la nostra ciutat i quins eren els reptes 
de futur que era necessari tenir en compte si volíem fer de Granollers una ciutat de futur, una ciutat 
educadora en la seva vessant més amplia. 

� A la conferència estratègica es va presentar també una altre eina molt important, la pàgina web del 
Pla Estratègic, que ens ha permès per una banda recollir aportacions diverses de tots els ciutadans 
que van voler participar, ens va permetre la posada en marxa d’un banc d’idees mitjançant el qual  els 
nostres ciutadans ens han fet arribar més de 150 idees sobre quins eren els reptes de futur i sobretot 
ens ha permès mantenir una comunicació continuada i dia a dia amb la ciutadania. 

� Durant els següents mesos es van crear quatre Comissions de Treball Sectorials. Amb l’objectiu 
d’elaborar d’un segon document del Pla, definint les línies i els projectes estratègics a partir de la 
diagnosi de l’estat i dels reptes i  propostes que havíem recollit. Un total de 80 professionals, entre els 
quals hi havia tècnics municipals, representants de municipis de Canovelles, Les Franqueses i la 
Roca del Vallès, professionals experts i persones representatives dels diferents àmbits de la ciutat, 
membres d’entitats, d’associacions de veïns, de col�legis professionals, de centres d’ensenyament i 
representants del mon empresarial i sindical .

 � Durant el mes de setembre i octubre de 2009 vam organitzar el cicle de conferències “mirades 
sobre el futur de Granollers”. La finalitat d’aquestes conferències era poder incorporar la visió de 
persones de fora de la ciutat que són experts en el temes de futur que estàvem debatent. Volíem 
incorporar mirades sobre el futur de Granollers que ens ajudessin a valorar les oportunitats per 
aconseguir els objectius que teníem plantejats en aquell moment, i que definien “Granollers, com una 
ciutat educadora, que fa de la qualitat de l’espai públic, la innovació dels seus sectors productius, la 
convivència i la creativitat de les persones, la base del seu progrés”. Amb aquesta finalitat vam 
demanar a :

Josep Maria Pascual, Coordinador de l’associació Amèrica-Europa, regiones y Ciudades, que �

parlés de  la gestió territorial i la governança democràtica
A Joan Subirats, Catedràtic de Ciència  Política de la UAB, que donés la seva visió d’una ciutat �

per a tothom i de quines eren les estratègies i política urbana d’inclusió a seguir .
A Joan Trullen, director de l’Institut d’Estudis Regionals Metropolitants de Barcelona , que ens �

parlés sobre l’economia del coneixement i la nova indústria .
I a Eulàlia Bosch, professora de filosofia que ens parles de la capacitat educativa de la ciutat  �

� Pararelament van fer també  reunions amb diferents entitats, associacions, sindicats, patronals i 
diversos col�lectius de la ciutadania organitzada que ens varen servir per recollir més aportacions i 
suggeriments al document de treball que es presentava. 

Finalment, el 14 de novembre de 2009 va tenir lloc la 2ª. conferència del Pla Estratègic amb la finalitat 
de debatre el document d’Objectius, vectors i projectes , que recull les propostes de futur que s’han 
anat elaborant durant tot el procés participatiu que abans esmentat.

� Posteriorment es van realitzar també dues enquestes de participació dirigides a la ciutadania en 



general. Per una banda una enquesta portada a terme per el Servei d’Avaluació i Qualitat de la 
Diputació de Barcelona, i per una altre banda la realització de l’enquesta “Com vols el Granollers del 
futur?” impulsada des de l'Ajuntament de Granollers i que tenia com a objectiu poder obrir el procés 
participatiu a la ciutadania no organitzada i poder, d’aquesta forma recollir el màxim d’opinions. 
Ambdues enquestes donen una alta valoració a la realització del Pla Estratègic i posa en evidència 
que la percepció que tenen els ciutadans és que constitueix una eina important per a la ciutat .  

Tot aquest procés participatiu ens va permetre de transformar el primer document que reflectia quina 
és la ciutat que tenim, amb els seus fets i reptes, en un nou document propositiu que reflecteix la ciutat 
que volem, que explica la visió o model cap al qual ens proposem anar, identificant els camins o 
estratègies  que hem de seguir per arribar-hi i que reflecteix quins són els principals programes 
d’actuació i projectes que caldrà portar a terme.

El document que avui portem a aprovació al ple consta: d’una visió sintètica del futur de la ciutat, de 8 
valors que han de presidir el desenvolupament estratègic de la ciutat, de 4 objectius generals, 12 
estratègies i 47 projectes claus i programes d’actuació que hem agrupat en quatre àrees temàtiques: 
territori, desenvolupament econòmic, benestar de les persones i cohesió social, i formació, cultura i 
esport.

Aquest nou document defineix la nostra ciutat en tres paraules: Granollers, ciutat educadora i alguns 
dels objectius generals o estratègies vull destacar-los en aquest moment perquè em sembla que és 
d’interès: 
1. La planificació de les estructures energètiques i gestió eficient i coordinació de residus aigua i 
energia amb la creació de la plataforma coordinada des de l’Ajuntament de Granollers i amb la 
participació de municipis de l’entorn i de les empreses distribuïdores .
2. Desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana de Granollers i adaptació de les orientacions 
generals al conjunt de la conurbació que descongestioni de trànsit rodat l’interior de la trama urbana i 
faciliti la connexió amb l’àrea metropolitana de Barcelona.
3. Articulació d’una posició comuna amb el municipis de l’arc metropolità, en projectes de gestió de 
la mobilitat, territoris i grans infraestructures, identificant problemes comuns i dissenyant estratègies.
4. Millora integral de les infraestructures de telecomunicació amb la potenciació de la xarxa de fibra 
òptica, les connexions sense fil i les noves tecnologies de la informació i la comunicació .
5. La creació d’un centre d’excel�lència en tecnologies avançades de serveis per a la gent gran i la 
dependència, que podrien formar part d’un parc de salut amb especialitats en la geriatria i els serveis 
vinculats a la dependència.
6. Dinamització del sector d’empreses relaciones amb l’habitat, la indústria del motor, el sector 
agroalimentari, el sector de comerç de proximitat o el sector audiovisual .
7. Impulsar un observatori de la fragilitat que permeti compartir informació disponible entre els 
serveis socials de l’Ajuntament i els diversos proveïdors d’atenció sanitària amb la finalitat de tenir 
identificades les vulnerabilitats dels col�lectius de risc de la nostra ciutat .
8. Impuls de voluntarietat com a instrument de treball en xarxa per a la participació social i la 
responsabilitat compartida.
9. Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de la comarca i 
amb la finalitat d’incidir en la planificació dels estudis professionals més adequats segons les 
necessitats estructurals del sistema.
10. Promoció d’estudis esportius, de salut i de nutrició, tot dins del projecte de treure estudis 
universitaris a la ciutat i tenint en compte la tradició esportiva de Granollers i la possibilitat de les 
seves instal�lacions.
11. Situar la creació i l’expressió artística i cultural al centre de la projecció de la ciutat. Generant 
espais d’innovació oberts i alternatius que afavoreixin la innovació en tots els vessants artístics entre 
d’altres les estratègies que reflecteix aquest document.

El document que avui portem a ple és el final d’un procés molt participatiu a tots els nivells , tal i com ja 
he comentat, però en cap cas és la finalització del Pla Estratègic. Fins aquest moment hem treballat 
de forma plegada per realitzar un diagnòstic de la nostra ciutat que ens ha dit a on estem i 
posteriorment hem continuant treballant fins arribar a conèixer a on volem anar .

A partir d’ara comença una nova etapa del Pla Estratègic que iniciarem els propers mesos amb 
l’elaboració del document de compromisos d’acció que caldrà assumir per al Consell Directiu i per 
l’Ajuntament i que impulsarem a través de l’execució del Pla Estratègic concretant les actuacions que 
s’hauran de portar a terme per impulsar-los, a la vegada que establirem quins han de ser els sistemes 



d’avaluació i seguiment que hauran de mesurar. 

Aquest document de la ciutat que volem és fruit de molta feina, de molta participació, de moltes 
persones que han volgut dedicar part del seu temps lliure i de la seva professionalitat a la nostra 
ciutat, la seva ciutat i per això vull dir una cosa que he pensat moltes vegades durant aquests anys: 
moltes gràcies a tots per tot. Moltes gràcies per confiar en l’equip del Pla Estratègic i moltes gràcies 
per compartir amb nosaltres el vostre temps, la vostra dedicació, el vostre esforç i els vostres 
coneixements com a professionals o com a ciutadans que viviu a la ciutat el dia a dia .

Vull agrair, sobretot, als tècnics de l’Ajuntament i molt especialment al director del Pla Estratègic el 
seu compromís, la seva feina, la feina realitzada, la feina intensa i creativa que ens ha portat fins 
aquest moment. Gràcies senyor Alcalde.

Alcalde president:
Moltes gràcies per condensar en tant poc temps tantes hores de treball. En tot cas obrim un torn 
d’intervencions per part d’ERC el senyor Pep Mur, endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies senyor Alcalde. Bon vespre, efectivament el document que avui portem a votació és un 
document que marca el full de ruta dels propers anys a la ciutat i ho ha dit la regidora: havia de ser 
una reflexió col�lectiva. Estem d’acord en que havia de ser una reflexió col�lectiva i per aconseguir 
aquesta reflexió col�lectiva calia potenciar totes les xarxes de coneixement a la ciutat, però sobretot 
facilitant que les propostes anessin de dalt cap a baix, perdó, de baix cap a dalt, que és el que volia 
dir. Aquesta reflexió sobre de com havia de ser la ciutat havia de tenir dues visions: la visió més 
nostra, la visió més de la gent de la ciutat que d’alguna manera i de forma local analitzàvem la situació 
i la visió de gent externa especialitzada en diferents temes. La regidora ha fet esment a algunes 
d’aquestes participacions de patums, clarament patums en diferents temes. El que no hem vist o no 
hem sapigut veure és com s’han reflexat aquestes idees, aquestes patums que en el seu moment van 
llençar en el propi Pla Estratègic.

De fet, si fem una lectura del Pla Estratègic i després canviem de document i ens anem a fer una 
lectura del Pla Municipal 2007-2011 tenim una mica la sensació d’estar llegint el mateix document. En 
el PAM hi veiem, diré títols perquè no llegiré el contingut perquè si no ens hi passaríem molta estona, 
en el PAM hi veiem “Ciutat ben connectada”, en el Pla Estratègic hi veiem “Ciutat Oberta i Accessible 
per a tothom” i en el fons si analitzem al detall veiem que ens parla de les infraestructures de 
transport. En el PAM hi veiem “Barris equipats en una ciutat equilibrada” o “una renovació del centre 
urbà” en el Pla Estratègic veiem “Una generació i millora de l’espai públic urbà”. “Mediambient” com 
prioritat en el PAM, “Sostenibilitat i qualitat de Mediambient” en el Pla Estratègic . La “Mobilitat un repte 
col�lectiu”, aquest és complicat, però hi és, “Desenvolupament del Pla de Mobilitat “ en el Pla 
Estratègic”. “Impuls a la recerca i la innovació” en el PAM, “Impuls dels sectors econòmics identificats 
com emergents” en el Pla Estratègic. Hi ha més exemples, però ho he volgut tallar aquí perquè sinó no 
acabaríem mai.

Nosaltres entenem que el PAM és una cosa a curt termini, una cosa que té valor durant una legislatura 
segurament, no vol dir que no pugui plantejar projectes més enllà, però en tot cas és un compromís 
per una legislatura, un Pla Estratègic, com hem dit al començament, és un document, és una 
planificació de mirada llarga. Segurament vostès poden dir-nos que és una qüestió de coherència, que 
home, que el PAM que parli dels mateixos elements que el Pla Estratègic això és coherència, home !, 
si que ho seria segurament si el Pla Estratègic hagués estat la base del PAM, però més aviat ha sigut 
al revés perquè el PAM el varen començar molt més abans. Nosaltres creiem, una mica, que el fet de 
que aquests dos documents coincideixin tant està precisament en una cosa que en el seu moment la 
regidora sap perfectament que ja li vàrem posar a sobre la taula com una crítica ¿eh?, en el mètode en 
que s’estava fent servir, que era aquelles comissions sectorials a les quals nosaltres consideràvem 
que hi havia, si em permeteu dir-ho així, sobredosi de representants de l’Ajuntament, de tècnics que 
treballaven a l’Ajuntament. No vull desmerèixer en aquests moments cap d’aquests tècnics, tot el 
contrari, son gent que feia la seva feina, però segurament el dia a dia no et permet fer reflexions a 
futur. És possible que si no ens sabem distanciar d’això sigui complicat fer documents diferents .

Nosaltres valorem positivament, sobretot, a partir de la segona conferència a on efectivament és 



indiscutible que hi va haver una participació evident de persones que van venir a donar la seva opinió, 
però segurament estaven donant l’opinió sobre un document que ja estava preestablert, per tant no hi 
havia massa la possibilitat de recollir idees fresques i atrevides. Estàvem opinant sobre una cosa que 
se’ns plantejava i on afegíem doncs alguns aspectes, a vegades podien ser significatius, a vegades 
no.

Com sap la regidora, Carme Garrido, ERC ha estat, malgrat mostrar-nos en alguns moments en 
desacord a com es feien les coses, al costat del Pla Estratègic fent les nostres aportacions tant 
metodològiques i tant d’idees.

Finalment el nostre grup municipal ha hagut de valorar els resultats de tot plegat. Era evident que 
després de dos anys de feina, com ha dit la regidora, no es podia llençar precisament aquesta feina 
per la finestra. Això era una cosa que nosaltres teníem molt clar i us he de ser franc, segurament per 
nosaltres hagués sigut més còmode doncs votar-hi a favor d’aquest Pla Estratègic, però creiem que 
avui per avui té algunes mancances, per això avui ens abstindrem però com ha obert la porta la 
regidora al final de la seva intervenció, estem convençuts que en futur podrem subsanar aquestes 
mancances, ens apuntarem. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Pel Partit Popular el senyor Gutiérrez, endavant,

Sr. Gutiérrez:
Gràcies senyor Alcalde. Bé amb la presentació del 10 de desembre de 2007 del document de 
tancament del primer Pla Estratègic de Granollers als membres del Consell Directiu i després de 
valorar els resultats del document: “Projectes de ciutat 1996-2007 resultats” es va acordar per part de 
totes les entitats integrants tirar endavant l’elaboració del segon Pla Estratègic de Granollers amb la 
signatura declaració institucional del Segon Pla Estratègic . 

L’impuls i organització es desenvolupa durant els primers 7 mesos de 2008 i és el dia 1 d’aquest mes 
de juny quan s’aprova aquest segon Pla contingut en el document: “Ciutat que volem” amb la 
col�laboració dels municipis veïns de Canovelles, Les Franqueses i la Roca del Vallès. És una 
proposta de bones intencions que esperem que es porti a terme i que no quedi només amb això, amb 
intencions, s’han de desenvolupar al màxim les quatre àrees, sobretot la relacionada amb el benestar 
de les persones i cohesió social en la que tots plegats tenim un llarg camí a recorre .

No obstant, la ciutat que nosaltres veiem i volem és molt diferent a com la veu l’equip de govern i que 
ja ho vàrem exposar el passat dimarts en aquest hemicicle. Tot i això, recordar que volem més neteja 
a la ciutat, eliminació de les barreres arquitectòniques, facilitar el desplaçament pels cecs i disminuïts, 
estudiar la viabilitat del carril bus i l’ambicia’t, revisar en profunditat les zones de càrrega i descàrrega, 
neteja de grafitis i pintades dels edificis municipals, promoure una residència per la gent gran a 
Granollers i per acabar, més control a les obres que s’estan fent a la ciutat, sobretot entre la plaça de 
la Corona i Torras i Bages, doncs després del temps que fa que s’han acabat encara es continuen 
reparant certes zones. Tot i així, naturalment, el nostre vot serà favorable i sense cap mena de dubte 
col�laborarem en el seu desenvolupament com hem fet fins ara. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per Convergència i Unió, senyor Canal, endavant, 

Sr. Canal:
Gràcies senyor Alcalde. En primer lloc voldríem també felicitar d’entrada al senyor Jordi Planes pel 
que considerem una bona conducció tècnica de la direcció d’aquest Pla. Creiem que ha fet un treball 
modèlic i des d’aquí el nostre agraïment.

Altra cosa ha estat la posada en pràctica del Pla, volem destacar sobretot la primera conferència 
estratègica que pensem que va estar mal realitzada, que es van dur a terme múltiples i excessives 
intervencions de diferents ponents limitant del tot la participació ciutadana quan aquest era l’objectiu 
fonamental. 



Pel que fa als resultats del document propositiu del Segon Pla Estratègic, creiem que s’ha optat per 
unes conclusions sovint filosòfiques, poc concretes que sempre seran més fàcils de justificar per 
tothom. El professor Bruguer ens va explicar fa escassament 15 dies en un balanç d’aquest segon Pla 
Estratègic la metàfora entre un Pla d’aquesta mena i la navegació d’un vaixell que s’orienta a través 
de diferents fars a la costa. Va fer una primera consideració important, cada vegada és més difícil de 
pilotar aquests vaixells perquè les aigües cada cop son més turbulentes. D’altra banda i seguint en la 
metàfora nosaltres enteníem inicialment que s’havien triat uns fars massa propers, d’haver elaborat un 
Pla Estratègic de poca volada, fins i tot d’haver elegit algun far equivocat. Concretament ens referim a 
l’aplicació del Pla de Mobilitat que nosaltres creiem desencertat i que en el seu moment ja vàrem votar 
en contra. Però finalment, debatut el tema, votarem afirmativament. Primer perquè pensem que si 
planifiquéssim avui, no fa dos anys i mig, si no avui aquest Pla Estratègic amb la crisi econòmica 
actual i el probable canvi estructural a tots nivells hauríem de parlar no d’aigües turbulentes, sinó 
d’aigües pantanoses. Per tant, potser si que és més recomanable una navegació més propera a la 
costa. Segon perquè hem d’aprofitar les aportacions de les diferents entitats i col�lectius ciutadans al 
llarg d’aquests dos anys i tercer perquè valorem que és bo que hi hagi consens en aquesta mena de 
projectes. Gràcies.

Alcalde president:
Pel grup socialista, el senyor Terrades, endavant,

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. Des del nostre punt de vista el document que avui es presenta neix amb la força de 
moltes persones. Ens ho explicava la regidora, al voltant de 400 persones han participat en els treballs 
d’elaboració d’aquest segon Pla Estratègic, persones, deixi-m’ho dir de diferents sensibilitats, de 
diferents visions i segur que de diferents ideologies, però que han estat capaços de trobar el comú 
denominador que és la ciutat de Granollers que son les propostes que avui tenim totes les regidores i 
tots els regidors abans de donar el nostre suport, el nostre vot a aquest document. 

El primer Pla Estratègic que vam fer a la nostra ciutat va servir per impulsar projectes de ciutat . Aquest 
segon Pla que tenim a les nostres mans, des del nostre punt de vista, posa molt d’èmfasi en els 
aspectes de caire social, que probablement ens ajudarà també en la navegació que el president del 
CiU ens parlava, en temps de crisi, en temps de dificultats, encara que jo no posaria adjectiu, en tot 
cas, en temps de dificultats.

Un Pla Estratègic té sentit, des de la nostra visió, si es planteja i és assumit per les principals 
organitzacions cíviques, culturals de la ciutat. S’ha explicat al llarg de les intervencions, dues 
conferències estratègiques han participat més de 400 persones, reunions diverses amb les entitats de 
Granollers, amb moltes aportacions per part de les mateixes. S’han articulat mecanismes de consulta, 
les tradicions a través d’enquestes i en concret també a 400 persones diferents a les que han 
participat directament, qüestionaris al conjunt de les Granollerines i Granollerins que han volgut 
participar. També hi ha hagut la voluntat d’integrar en aquesta reflexió d’una manera molt més clara, a 
diferència que havia passat en el primer Pla Estratègic en els ajuntaments del nostre entorn. Per tant 
des d’aquí també vull agrair les aportacions i les reflexions que els ajuntaments de l’entorn de 
Granollers han fet en aquest segon Pla Estratègic de la ciutat. Jo crec que també ha estat una bona 
pensada la creació del Consell d’exalcaldes i alcaldesses de Granollers que han fet aportacions útils 
en aquest document que avui tenim a mans i a les reflexions que s’han produït. Des de la regidoria del 
Pla Estratègic, des de la gent que ho han dirigit jo crec que hi hagut la màxima voluntat de cercar el 
consens amb les entitats que formaven part del Consell directiu, també de les entitats polítiques 
formen part de l’Ajuntament. S’ha aconseguit el consens amb la totalitat de les entitats que formen part 
del Pla, ens hagués agradat que aquest consens s’hagués conseguit també des del punt de vista 
polític. Ens ho explicava la regidora, quatre objectius:   convertir la ciutat en un gran espai públic de 
qualitat, fer de la innovació capital humà la base del desenvolupament a la nostra ciutat, fer créixer el 
capital social des de la diversitat i enfortir i desplegar el potencial creatiu de les persones, és a dir de 
les Granollerines i dels Granollerins. Objectius que es desenvolupen en 12 estratègies de treball i 47 
projectes i programes. 

Aprovat avui aquest document s’iniciarà un procés de priorització de projectes que donarà lloc a un 
nou document per continuar impulsant el Pla i des d’aquest punt de vista es tornarà a comptar amb 



tothom que en vulgui prendre part, esperem que en aquest camí que avui iniciem ens puguem tornar a 
retrobar tots plegats, sobretot aquells que no s’han sentit reconeguts en aquest document. 

Aquest document ha estat una tasca col�lectiva de moltes persones i entitats, ja ho he dit, però volem 
destacar la feina del director del Pla, Jordi Planes, sabem que aquest no era un encàrrec fàcil, però el 
document final, que no deixa de ser un punt de partida, des del nostre punt de vista avala la seva feina 
i li volem fer públicament, avui en aquest Ple, mostrar-li el nostre reconeixement.

Finalment, el grup socialista volem expressar que fem nostre el document i que ens comprometem a 
impulsar-lo per tal de que els projectes de ciutat es desenvolupin des de i per la ciutat concertant 
alhora estratègies de treball comú amb la resta de ciutats del nostre territori . Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies, endavant senyora Garrido per iniciar aquest segon torn, endavant,

Sra. Garrido:
Gràcies senyor Alcalde. Bé, diverses coses, el senyor Mur l’altre dia al Ple de dimarts passat va dir 
que participar és generar i crear idees des de la base i és cert, jo crec que no cal que torni a explicar 
des de quina base em partit nosaltres per partit nosaltres per fer aquest Pla Estratègic, perquè jo ho he 
dit i ho ha dit el senyor Terrades i és veritat que ha participat l’Ajuntament, jo crec que és un punt fort 
d’aquest Pla Estratègic, tot i així calculant així per sobre quanta gent ha participat entre les 
comissions, les conferències, que han vingut, les de mirades de futur, les enquestes han sigut més de 
1.500 persones, més de 1.500 persones i potser jo calculo que tirant llarg, tirant llarg, entre 100 i 150 
de l’Ajuntament, és així, llavors no podem dir que està col�lapsat per l’Ajuntament, és més, el passat 
15 de juny el senyor Joaquim Brugués, una persona molt reconeguda dins d’aquest àmbit va dir que 
un dels punts forts del nostre Pla Estratègic era els diferents nivells de participació que hi havia. Per 
una banda, la participació ciutadana a través de les conferències, etc. no em vull estendre, per una 
altra el consell executiu municipal , que si, que està format exclusivament per gent de l’Ajuntament i pel 
director del Pla Estratègic, però ell considerava que era molt important que estiguessin implicats 
perquè seran les persones que assumiran la responsabilitat de la seva implantació, un cop aprovat i 
que es vetllarà per la coordinació de les seccions que aquí s’han aprovat, per tant és important que 
ells també estiguessin i no ho dic jo, o ho diu el PSC, ho diu el Joaquim Brugués.

Per una altra banda, la Taula Intermunicipal, constituïda per representats dels ajuntaments de 
Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca. Que han participat en el procés tant a 
nivell d’alcaldes, com a nivell de reunions a nivell tècnic i s’han recollit totes les participacions , totes. 

Per últim, també el Consell, que ho penso també que ha sigut una eina també molt important i que va 
ser una idea, una proposta de l’Alcalde que la vàrem recollir i ens agrada moltíssim, que és el Consell 
d’Exalcaldes i Exportaveus, un òrgan consultiu, al qual ells han participat amb moltes ganes i han fet 
molta participació i considerem que tots estem molts liats, que tots tenim moltes coses i per tant és 
d’agrair la seva participació.

Per tant, jo no estic d’acord amb vosaltres. També, és clar, es que la metodologia és una cosa que és 
possible, que la gent no tingui tothom la mateixa forma de veure les coses. Al final, el que consta 
també és que tenim un document, un document que el vostre grup va dir que estava d’acord, però que 
no estava en la metodologia. Per mi no és una raó per deixar d’aprovar un Pla Estratègic de la ciutat 
de Granollers, per a mi.

En referència a que els projectes son pocs concrets o que no son agosarats, clar, hem de tenir en 
compte que una cosa és el primer Pla Estratègic i l’altra son els altres Pla Estratègics de segona 
generació i ja no anem a objectius concrets o de molta envergadura com a dit també el senyor 
Terrades, no el que ens interessa és veure la visió de futur, cap a on volem anar. Perquè sabem tots 
que el futur canvia molt sovint, el senyor Pius ho ha dit no?, potser fa dos anys estàvem en una 
situació i ara estem en una altra i d’aquí dos segur que estarem en una altra, per tant, no podem 
concretar ara tot, el que podem dir son estratègies i cap a on volem anar i ara començarem amb les 
actuacions concretes que ens aniran ajudant de forma diferent perquè ara els dos primers anys seran 
unes accions, possiblement dintre de dos anys haguem de canviar. 



Per la meva part, penso que és un molt bon treball, que ha estat difícil i complicat i ha requerit de 
moltes reunions amb tothom i de veritat em sap greu perquè amb vosaltres hem tingut moltes i 
m’hagués agradat que votéssiu en contra, a favor.

Alcalde president:
Endavant senyor Mur, per ERC té la paraula, endavant,

Sr. Mur:
De fet no hi votarem en contra tampoc eh?. Només tres imputs eh? Mira, he fet un càlcul ràpid i em 
puc equivocar perquè he anat depressa, però sobre 1.500 persones, que primer heu calculat 400, 
després heu parlat de 1.500, participar en una conferència es pot considerar que és una participació, 
però home, no sé fins a quin punt això és una aportació que es farà al Pla, però és igual, calculant 
sobre 1.500 persones i calculant el nombre d’habitants a Granollers això és una participació del 2,5%. 
Fent una mica càlculs ràpids, eh? Això potser important o no pot ser important, depèn, home, és un 
2,5% de la població que ha participat. Alguns jo crec que no era una participació, era escoltar idees, 
escoltar propostes, això pot ser interessant però no és participar precisament.

En la línia de la cohesió, i aquí si que si m’equivoco, em rectifiqueu i ja està, no sé quantes entitats de 
nouvinguts han participat en el Pla Estratègic i amb quina força, per tant si parlem de cohesió o hem 
de tenir en compte tota la gent que arriba en aquesta ciutat, anava a dir a aquest país, també, és clar, 
però en aquesta ciutat és important saber ells com veuen com ha de ser el futur d’aquesta ciutat, 
sobretot, i ho dic amb tota tranquil�litat, aquells que pensen continuant vivint en aquesta ciutat, hi ha 
gent que passarà de llarg, però hi ha gent que s’hi quedarà a viure, no sé i ho dic amb tota sinceritat, 
no sé quina ha estat la seva participació en aquest Pla, si ha sigut molt intensa o no.

Senyor Terrades, no és un tema de reconeixement cap a ERC ni molt menys, és un tema que 
nosaltres considerem que aquest Pla Estratègic és poc ambiciós, no és un tema de reconeixement 
nostre, és un tema de reconeixement del propi Pla Estratègic. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de CiU no? El senyor Terrades si vol intervenir , 

Sr. Terrades:
Si, probablement la diferència entre vostès i nosaltres és que vostès estan en assemblea permanent i 
nosaltres no. Ho dic des del punt de vista que, escolti, no sé, 1.500 persones és poc?, és molt? 400 
persones, al voltant de 400 persones, ciutadans i ciutadanes de Granollers, ja li he dit, de diverses 
sensibilitats, ideologies, fins i tot color de la pell, han participat a les reflexions al voltant del Pla, en 
representació de les seves entitats o a nivell individual. No m’agradaria comparar amb el primer Pla 
Estratègic, perquè el primer va donar els fruits que ha donat, es va fer com es va fer, jo crec que 
aquest ha estat molt més participatiu que l’anterior. Però bé, en tot cas, partim ja d’una feina feta. 
Escolti, del que es tracta que tenim un bon document, des del nostre punt de vista, un document que a 
diferència del que interpreto que vostè està dient amb les seves paraules i potser és un judici de valor 
meu que està equivocat, nosaltres ens equivoquem molt. Miri , un document d’aquestes 
característiques que no és un document de govern, ha de ser necessàriament, ha d’apuntar els 
objectius de futur arribant a les concrecions justes i necessàries. És a dir, buscant el punt de 
centralitat i el punt exacte, perquè ja li dic, el que ha de recollir son aquestes diverses visions, i 
sensibilitats al voltant del que és la ciutat de Granollers i quin ha de ser el seu futur poden tenir els 
diversos col�lectius, entitats, partits polítics que representen el conjunt, les 60.000 persones que viuen 
a la nostra ciutat. Per tant, des d’aquesta voluntat d’integració i de concertació ha de ser un document 
que ha d’anar més enllà de la visió que pot tenir un o altre partit.

Alcalde president:
No sé si la senyora Garrido vol intervenir , ja per acabar.

Sra. Garrido:



En quan a ponents de nouvinguts, crec que recordaran que una de les ponents de la nova conferència 
era una persona nouvinguda i nosaltres hem estat oberts a que vinguin i em promogut, el que no 
podem fer és obligar, en cap cas hem tancat aquesta possibilitat. 

En quan a la participació, jo considero que tot és participació 400 persones de forma més activa i 
altres que han donat la seva opinió i de fet hi ha una cosa molt curiosa i és que si vostès van al 
Google i posen Pla Estratègica i donen a buscar, veuran que de les tres primeres, les dos opcions 
primeres son del Pla Estratègic de Granollers i és una cosa curiosa perquè quan hem anat el Jordi, ha 
anat a altres reunions és una eina poc utilitzada normalment per la ciutadania i no és el nostre cas. 
Quan els expliquem que tenim un banc d’idees i que han fet les aportacions que han fet i que la gent 
entra, queden sorpresos.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, si em permeteu unes paraules per cloure aquest punt. No tenia previst intervenir, però 
en tot cas com que el senyor Mur ha fet la intervenció centrant el pararelisme entre el PAM i el Pla 
Estratègic, jo només voldria afirmar que la feina essencial i el primer pas que va donar en aquest 
procés i del que està orgullós i satisfet, és el de consensuar el director del Pla Estratègic. Aquesta és 
la feina, aquesta és l’acció essencial que el govern va posar a sobre la taula, parlar amb tots els 
grups, acordar un nom, jo crec que vàrem fer una bona tria, tots coneixíem la feina del Jordi Planes, 
sabíem que era sistemàtic, que era endreçat, que era constant, que era metòdic, que estava 
profundament compromès amb la ciutat i que acumulava coneixements profunds sobre Granollers i 
per tant, aquesta és l’acció de govern que es va fer. Posar a sobre la taula el nom d’un director del Pla 
Estratègic i donar-li els instruments, no tots, una part dels instruments que ell reclamava perquè segur 
que si hagués volgut hagués reclamat molt més, però en tot cas, aquesta va ser l’acció de govern: 
generar el consens al voltant d’un nom, i a partir d’aquí el govern ha escoltat més que parlat la feina 
que hem fet és estar emetent el que anava passant i el que anaven dient i en primer lloc el que anava 
dient el director del Pla Estratègic, ell és el que ens va posar a la pista sobre els plans estratègics de 
segona generació, ell és el que ens va explicar que s’havia acabat l’etapa de grans llistats de temes 
per reflexionar tant sobre el què, com sobre el com i que en aquests moments calia més aprofundir en 
el com que en el què, ben probablement. Ell també va ser el que va marcar el mètode, el que va 
marcar la mida de treball. El govern l’únic que ha fet aquí és acompanyar la feina del director, 
centrar-se en buscar l’acord i la suma, des d’aquest punt de vista jo vull agrair al vot a tots els grups 
municipals, com vull també agrair també les aportacions de ERC que han estat importants en aquest 
Pla i els hi reconec, per tant agraïment a tothom que ha participat, des de la política, però també des 
de la societat, conjunt d’entitats que han estat en la direcció del Pla Estratègic, recordeu que el govern 
del Pla Estratègic estava composat pels grups municipals, però que la majoria eren gent provinent 
d’entitats, en una direcció que també vàrem consensuar amb els grups municipals, crec que ho vàrem 
fer bé, crec que tots plegats ho vàrem fer bé i aquesta és la línia que buscàvem, la línia de l’acord i de 
la suma i aquesta és la línia que hem anat defensant, el pacte per la ciutat mirant i enfocant cap el 
futur i el Pla Estratègic no és més res que aquest instrument, que aquest element de pacte que ens 
permet perfilar el futur.

Jo voldria, en tot cas, com que se m’ha atribuït una idea que no és meva, voldria també explicar que la 
idea de la Comissió d’Exalcaldes i Exportaveus, és a dir, on han participat gent de tots els grups 
municipals històrics, de tots els grups municipals, no és una idea meva, sinó que és una idea d’alguns 
exalcaldes i exportaveus que em van exposar una qüestió que em va semblar summament interessant 
i que havia formulat en aquesta mateixa sala en algun altre moment. Les persones que han passat per 
aquest hemicicle tenen capital intel�lectual molt important, acumulen una experiència en molts casos 
molt elevada i per tant, el fet que no els consultem, no els hi preguntem coses, no els hi donem 
mecanismes, és verdaderament perdre una part dels actius de la ciutat, a partir d’aquí vàrem generar 
una idea que també es va explicar en aquesta sala, com és la reunió del conjunt d’exregidors que ha 
tingut la ciutat des de la restauració de la democràcia i precisament d’aquests debats va sorgir la 
necessitat de mantenir una mena de permanent d’aquest conjunt de regidors i regidores en la que tots 
plegats es sentissin representats, vàrem fer-ho i ha funcionat, però no és una idea meva, si no que és 
una idea d’exalcaldes i regidors que vàrem acollir amb aquesta vocació, amb aquesta voluntat que 
tenim d’escoltar.

Iniciem un bon camí, amb un bon document, un document ambiciós, no hi ha res més ambiciós que 
voler construir una ciutat educadora, aquest és l’actiu de la nostra ciutat, aquest compromís amb 
l’educació, aquesta és l’ambició de la nostra ciutat, construir una ciutat que tingui una educació, que 



sigui educadora en el seu conjunt i en la seva actitud i estic convençut que tots els que estem aquí 
serem corresponsables amb aquest esforç i que serem capaços de sumar moltes mirades per tal 
d’avançar en aquest camí, el document ens ajuda i jo vull acabar doncs agraint la feina del seu 
director, la feina de la regidora, la feina del tinent alcalde, l’Albert Camps, que també ha estat al costat 
de tot aquest tema, bé, en tot cas la feina de l’equip que ha liderat tècnicament aquest tema que ho ha 
fet, crec, d’una manera excepcional.

En tot cas, és l’hora de votar, ¿vots favorables a la proposta? 22 ¿vots contraris? Cap ¿Abstencions? 
2. Per tant, donem per aprovat el Pla Estratègic.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    22222222        PSCPSCPSCPSC::::    14141414 PPPPPPPP::::    2222 CIUCIUCIUCIU::::    6666
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    2222 ERCERCERCERC::::    2222

Alcalde president:
Passem al número cinc, 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A DESIGNAR NOUS REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A A DESIGNAR NOUS REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A A DESIGNAR NOUS REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A A DESIGNAR NOUS REPRESENTANT DEL GRUP MUNICIPAL    
DDDD''''ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AL CONSELL DEL CENTRE DEESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AL CONSELL DEL CENTRE DEESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AL CONSELL DEL CENTRE DEESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA AL CONSELL DEL CENTRE DE    
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALLÈS ORIENTAL EN SUBSTITUCIÓ DE LNORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALLÈS ORIENTAL EN SUBSTITUCIÓ DE LNORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALLÈS ORIENTAL EN SUBSTITUCIÓ DE LNORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL VALLÈS ORIENTAL EN SUBSTITUCIÓ DE L''''    ACTUAL DELACTUAL DELACTUAL DELACTUAL DEL    
SEU GRUPSEU GRUPSEU GRUPSEU GRUP....

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

El Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya (GMERC) manifesta la seva voluntat de 
designar nou representant al Consell del Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental en 
substitució de  l'actual  representant  del seu grup.

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

Primer. - Designar al senyor  EDUARD BOTIFOLL i JULIÀEDUARD BOTIFOLL i JULIÀEDUARD BOTIFOLL i JULIÀEDUARD BOTIFOLL i JULIÀ  representant del  Grup Municipal 
d'Esquerra Republicana de Catalunya al Consell del Centre de Normalització Lingüística del VallèsConsell del Centre de Normalització Lingüística del VallèsConsell del Centre de Normalització Lingüística del VallèsConsell del Centre de Normalització Lingüística del Vallès    
OrientalOrientalOrientalOriental , en substitució de la senyora  Montserrat Estruch i Brichs

Segon. - Comunicar aquest acord als interessats, als grups municipals i al Consell del Centre de 
Normalització Lingüística del Vallès Oriental  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, ens donem per assabentats, i passem a la Comissió Informativa de Secretaria, de 
l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció Econòmica. Tractarem junts, senyora secretària, els 
punts 6 i 7, si vol fer la lectura, endavant,
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIACOMISSIÓ INFORMATIVA DE SECRETARIA ,,,,    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEISÀREA DE SERVEIS     
CENTRALSCENTRALSCENTRALSCENTRALS,,,,    HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICAHISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

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    22222222////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 1.056.115,58 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 22/2010.

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 22/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 1.056.115,58 €, amb el detall següent:

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

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

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    18181818////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 180.006,79 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 18/2010.

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 18/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdit per un import de 180.006,79 €, 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, la regidora d’hisenda farà la presentació de les dues propostes també de manera 
conjunta, endavant,

Sra. Ortego:
Gràcies Alcalde. Bé el punt número 6 és una modificació per crèdit extraordinari com deia la secretària 
per una mica més d’un milió cinquanta-sis mil euros. D’entre les partides que composen aquesta 
modificació, m’agradaria destacar la partida de 887.000 euros que ens arriben de la Generalitat en 
concepte de plans extraordinaris d’ocupació. Aquests plans permetran que 120 persones de la ciutat, 
que actualment no disposaven de subsidi d’atur, doncs tinguin feina durant 6 mesos. Aquestes feines 
es realitzaran pel 70% de la jornada ordinària en àmbits específics que la pròpia Generalitat havia 
preestablert: eficiència energètica i energies renovables, rehabilitació d’edificis i espais públics, 
tecnologies de la informació i la comunicació. A més a més, els treballadors i treballadores 
seleccionats tindran una formació obligatòria fora de l’horari de treball d’entre 60 i 125 hores. En les 
últimes setmanes s’ha dut a terme el procés de selecció dels candidats i de fet els que finalment han 
sigut triats ja van començar ahir amb la formació.

El que assumeix la Generalitat, son aquests 887.000 euros, la qual cosa cobreix el cost estrictament 
de la ma d’obra, mentre que l’administració local que es receptora dels plans a d’ aportar la quantitat 
per poder desenvolupar aquests projectes, des dels materials, fins les eines, els equipaments 
informàtics i fins i tot les indemnitzacions per la finalització de contracte a la qual els treballadors, 
quan acaben la feina, tenen dret.

En el cas de l’Ajuntament de Granollers aquesta quantitat extra que hem d’aportar nosaltres l’hem 



xifrat en 167.000 euros, també està dintre d’aquesta modificació, uns diners que els apliquem 
directament del romanent de tresoreria que teníem disponible.

Seguim doncs, sent coherents amb els criteris que ens vàrem marcar a l’hora d’aplicar el romanent de 
tresoreria que teníem disponible només en aquells casos de rellevància o de necessitat social i 
òbviament considerem que el de donar feina a aquestes 120 persones és una necessitat social 
important, per tant apliquem aquest romanent de tresoreria.

El punt set, que és el següent que tractem conjuntament és una modificació per suplement de crèdit, 
per import de 180.000 euros. En aquest punt també m’agradaria destacar una de les partides, la més 
grossa d’aquesta modificació que és de 130.000 euros i l’explicació és que enguany ens ha arribat un 
major cofinançament per aquest import, per part del FEDER que ens ha arribat com a major 
cofinançament d’una obra en concret que era el Centre Cívic Nord, aquesta obra és va finalitzar al 
2008, per tant el que fem amb aquesta modificació de crèdit és alliberar aquest finançament per 
destinar-lo en aquest cas el destinem a augmentar l’actual dotació del projecte d’ampliació i 
remodelació de la Tela i d’aquesta manera disminuïm la plurianulitat prevista sobre el pressupost de 
l’any vinent. Gràcies.

Alcalde president:
En tot cas, aquí no hi ha anunciades intervencions, si que hi ha sol�licitud de votació, ¿vots favorables 
a la proposta? 16 ¿vots contraris? Cap ¿Abstencions? 8. Per tant, queden aprovats el punts 6 i 7.

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 8,

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A EXPEDIENT PRDICTAMEN RELATIU A EXPEDIENT PRDICTAMEN RELATIU A EXPEDIENT PRDICTAMEN RELATIU A EXPEDIENT PR    4444////2010201020102010    RELATIU A LA CONTRACTACIÓRELATIU A LA CONTRACTACIÓRELATIU A LA CONTRACTACIÓRELATIU A LA CONTRACTACIÓ    
DDDD''''ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI PER IMPORT DEENDEUTAMENT A LLARG TERMINI PER IMPORT DEENDEUTAMENT A LLARG TERMINI PER IMPORT DEENDEUTAMENT A LLARG TERMINI PER IMPORT DE    2222....947947947947....390390390390    EUROS PER ALEUROS PER ALEUROS PER ALEUROS PER AL    
FINANÇAMENT PARCIAL DE LES INVERSIONS DELFINANÇAMENT PARCIAL DE LES INVERSIONS DELFINANÇAMENT PARCIAL DE LES INVERSIONS DELFINANÇAMENT PARCIAL DE LES INVERSIONS DEL     2010201020102010

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

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

Import:  2.947.390'- euros�

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

Diferencial s/EURIBOR: Variable referenciat a l'EURIBOR (3 mesos, tipus mig) amb revisió �

trimestral, o tipus fix
Liquidació interessos: trimestral per trimestres vençuts�

Sistema d'amortització: trimestral lineal�

Altres: Sense arrodoniment�

Un cop examinades les ofertes presentades i vist l'informe del cap del servei de Planificació 
Econòmica i Control Pressupostari

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

Atès que la liquidació del pressupost de la Corporació del 2009 dóna un estalvi net positiu i que 
l'endeutament viu a curt i llarg termini no supera el 110% dels ingressos corrents consolidats liquidats .



Atès que es compleix amb els requisits que estableix l'article 2 de l'Ordre de la Generalitat de 
Catalunya, de 27 d'abril de 2007, sobre desplegament del Decret 24/1995, de 21 de febrer, en matèria 
de tutela financera dels ens locals, l'operació de crèdit ha de ser comunicada a la Direcció General de 
Política Financera en el termini dels primers deu dies dins del mes següent al de la formalització de 
l'operació.

Atès que a dia d'avui l'import acumulat de l'operació a llarg termini projectada i de les concertades o 
avalades per l'alcalde durant l'exercici supera el 10 per cent dels ingressos ordinaris previstos al 
pressupost vigent, l'òrgan competent per a la contractació de l'operació de crèdit es el Ple.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Contractar una operació de préstec amb Dexia Sabadell amb les següents característiques :

Import: 2.947.390'- euros�

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

Amortització: trimestral lineal�

Liquidació d'interessos: trimestral per trimestres vençuts�

Tipus d'interès: variable amb un diferencial de l'1,30% sobre l'EURIBOR a 3 mesos�

Comissió d'obertura: exempt�

Sense comissió de no disponibilitat, sense despeses de formalització i subscrit davant del �

Secretari de l'Ajuntament

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

TercerTercerTercerTercer .... Destinar aquesta operació de préstec a finançar parcialment les inversions incloses en l'annex 
d'inversions del pressupost per a l 'exercici del 2010.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar aquest acord als interessats.
 
Alcalde president:
Bé, també serà la senyora Ortego qui farà la defensa, endavant,

Sra. Ortego:
Gràcies senyor Alcalde. Molt breument, el que aprovem en aquest punt és la contractació d’un 
préstec, com deia la secretària, gairebé tres milions d’euros, l’últim dels que teníem previstos en el 
pressupost d’enguany per dedicar-lo a inversions. I dic l’últim que teníem previst perquè després de la 
recent aprovació del decret del govern de l’estat i en el cas que no sigui modificat o matisat podria ser 
possible que en propers plens haguéssim de proposar alguna altra operació de préstec per no fer 
perillar determinades actuacions a la ciutat que a l’ho millor considerem que no poden prorrogar-se. 
No trobem just el que determina el decret, no creiem que sigui raonable i així mateix ho ha manifestat 
l’alcalde de la ciutat a membres del ministeri i el que no considerem raonable es que hi hagi 
ajuntaments que com el nostre que no tinguin problemes i se’ns limiti de la mateixa manera que 
municipis que si que s’han endeutat en excés en els últims exercicis. En el nostre cas, trobem que és 
una situació manifestament injusta ja que aquesta ciutat es troba força lluny de les seves possibilitats 
legals d’endeutament i per tant al no poder concertar operacions de crèdit podria fer perillar obres fins 
i tot que ja s’estan fent i que son cofinanciades i que podia ser com per exemple la pròpia del Museu 
de la Tela.

Una dada que reforça que la Hisenda Municipal es troba en un bon estat de salut pot ser el fet que per 
contractar aquest préstec hem rebut un total de 9 ofertes provinents de 8 entitats financeres diferents, 
per tant ens consideren bons pagadors i això també és un criteri.

Per tant, el que fem és aprovar aquest últim crèdit a l’espera d’aquests matisos del govern central que 
esperem que aquests matisos confiem que ens resultin favorables i per tant anirem seguint aquesta 



qüestió i anirem informant del que pugui succeir doncs a la informativa corresponent . Gràcies.

Alcalde president:
En tot cas, és el moment de la votació, ¿vots favorables a la proposta? 14 ¿vots contraris? 2 
¿Abstencions? 8. Per tant, queda aprovada la proposta.

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

Alcalde president:
Passem al punt número 9,

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ORDENANÇA FISCALORDENANÇA FISCALORDENANÇA FISCALORDENANÇA FISCAL    2222....3333,,,,    REGULADORA DE LA TAXAREGULADORA DE LA TAXAREGULADORA DE LA TAXAREGULADORA DE LA TAXA    
PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DPER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DPER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DPER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D''''INTERVENCIÓ INTEGRAL DE LINTERVENCIÓ INTEGRAL DE LINTERVENCIÓ INTEGRAL DE LINTERVENCIÓ INTEGRAL DE L''''ADMINISTRACIÓADMINISTRACIÓADMINISTRACIÓADMINISTRACIÓ     
MUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL�LACIONSMUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL�LACIONSMUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL�LACIONSMUNICIPAL EN ACTIVITATS I INSTAL�LACIONS

PrimerPrimerPrimerPrimer. En data 27 d'octubre de 2009, el Ple de l'Ajuntament va aprovar l'expedient de modificació de 
les Ordenances Fiscals i de les Normes reguladores de preus públics per a l'exercici de 2010, el qual 
va ser publicat en el BOPB en data 14 de desembre de 2009, núm. 298.

SegonSegonSegonSegon. Durant aquest any 2010 han entrat o entraran en vigor les següents normes:
- Ordenança reguladora del lliure    accés a les activitats de serveis i el seu exercici, aprovada 
inicialment per acord de Ple de data 27 d'abri de 2010. 
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats .
- Llei 3/2010 del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 
activitats, infraestructures i edificis.
- Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats 
recreatives.

Aquest fet ha provocat canvis en els procediments de tramitació de les habilitacions d'obertura de les 
activitats, amb els conseqüents efectes sobre l'ordenança fiscal  corresponent.
L'objectiu és proposar la modificació de l'Ordenança de forma tal que reculli els nous tràmits 
conjuntament amb  els ja definits en l'Ordenança vigent, amb els que presenten importants similituds.

TercerTercerTercerTercer ....    L'article 2, de l'Ordenança fiscal 2.3, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis 
d'intervenció integral de l'administració municipal en activitats i instal�lacions de l'Ajuntament de 
Granollers, de l'exercici de 2010, defineix el fet imposable del tribut com l'activitat municipal, tant 
tècnica com administrativa que té per objecte la tramitació i expedició de les diferents autoritzacions, 
permisos i llicències que relaciona .
A continuació es transcriu la redacció actual i la nova redacció que es proposa arran de l'entrada en 
vigor de la normativa a què s'ha fet esment.

DEFINICIÓ ACTUALDEFINICIÓ ACTUALDEFINICIÓ ACTUALDEFINICIÓ ACTUAL ::::    
1.Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que té per objecte:

a)La tramitació de l'autorització ambiental per el funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex I de la Llei 
d'intervenció integral de l'administració ambiental o de la norma que modifiqui dit annex.

b)La tramitació i expedició de llicència ambiental tipus A per el funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex 
II.1 de la Llei d'intervenció Integral de l'administració Ambiental o de la norma que modifiqui dit annex.

c)La tramitació i expedició de la llicència ambiental  tipus B  per el funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en 
l'annex II.2 de la Llei d'intervenció Integral de l'administració Ambiental o de la norma que modifiqui dit annex i també per la 
realització del control inicial  de l'activitat.

d)La tramitació i expedició de permís ambiental per el funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex III de la 
Llei d'intervenció Integral de l'administració Ambiental o de la norma que modifiqui dit annex, llevat de les activitats 
d'argentament de miralls i clínica veterinària i també per la realització del control inicial de l'activitat.
•No sotmès a la Llei 10/1990.
•Sotmès a la Llei 10/1990, sobre policia d'espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics.

e) La tramitació d'expedient de comunicació prèvia.

f) La tramitació i expedició de llicència d'obertura d'establiment per aquelles activitats i/o instal�lacions innòcues que, al requerir 



l'execució d'obres que necessiten projecte tècnic, es regulen pel Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS), o que resten 
subjectes a un procediment específic definit per la normativa sectorial que resulti d'aplicació.

g) La tramitació i expedició de transmissions de llicències i autoritzacions d'activitats i/o instal�lacions, de conformitat amb 
l'article 86 del Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS).

h)Revisions anticipades i/o periòdiques de les autoritzacions i/o llicències  o permisos ambientals. També resta subjecte a 
aquesta taxa el procediment d’adaptació a la Llei d'intervenció integral de l’administració ambiental de les activitats que en el 
moment de l’entrada en vigor d’aquesta normativa ja disposava de llicència i que han de demanar una nova autorització,  
llicència o permís ambiental. 

i) Els controls periòdics de les activitats subjectes a llicència ambiental de tipus B o permís ambiental.

j) La tramitació d'expedients de llicència eventual.

NOVA REDACCIÓ QUE ES PROPOSANOVA REDACCIÓ QUE ES PROPOSANOVA REDACCIÓ QUE ES PROPOSANOVA REDACCIÓ QUE ES PROPOSA ::::    
1.Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, que té per objecte:

a) Tramitació de l'autorització ambiental per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex I de la LLIIAA o 
de la norma que modifiqui aquest annex, inclosa la tramitació del projecte d'incendis, segons Llei 3/2010, si s'escau.

b) Tramitació i expedició de llicència ambiental tipus A per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex II.1 
de la LLIIAA,  o de llicència ambiental de les activitats de l'annex II de la LPCA que estiguin subjectes a informe preceptiu en 
matèria de medi ambient.

c) Tramitació i expedició de llicència ambiental tipus B per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex II.2 
de la LLIIAA o de llicència ambiental de les activitats de l'annex II de la LPCA que no estiguin subjectes a informe preceptiu en 
matèria de medi ambient.

d) Tramitació i expedició de permís ambiental per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex III de la 
LLIIAA  llevat de les activitats d'argentament de miralls i clínica veterinària, i per al  funcionament d'establiments subjectes a 
llicència o autorització per dur-hi a terme  espectacles públics i activitats recreatives d'acord amb el que preveu la Llei 11/2009 
(inclosa la tramitació del projecte d'incendis  segons Llei 3/2010, si s'escau) i també, per a la realització del control inicial de 
l'activitat:
d1) No sotmesos a la Llei 10/1990 ni a la norma que la  substitueix (Llei 11/09), excepte instal�lacions ramaderes.
d2) Sotmesos a la Llei 10/1990, sobre policia d'espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics o a la norma que 
la substitueix (Llei 11/09).
d3) Instal�lacions ramaderes de vacum o equí.
d4) Instal�lacions ramaderes de porcí, oví o cabrum.
d5) Instal�lacions ramaderes d'aus de corral.

e) Tramitació d'expedients de comunicació prèvia d'activitats d'argentament de miralls o clínica veterinària i d'expedients de 
comunicació prèvia d'activitats innòcues  i d'expedients de comunicació prèvia d'activitats de l'annex III de la LPCA, o dels 
establiments afectats per la Llei 11/2009 que estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia (inclosa la tramitació del projecte 
d'incendis segons Llei 3/2010, si s'escau) 

f) Tramitació i expedició de llicència d'obertura d'establiments per a aquelles activitats i/o instal�lacions innòcues que, al requerir 
l'execució d'obres que necessiten projecte tècnic, es regulen pel Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS), o que resten 
subjectes a un procediment específic definit per la normativa sectorial que resulti d'aplicació.

g) Tramitació i expedició de transmissions d'habilitacions d'activitats i/o instal�lacions, de conformitat amb l'article 86 del ROAS 

h) Revisions anticipades i/o periòdiques de les autoritzacions i/o llicències o permisos ambientals i procediment d’adaptació a la 
LLIIAA de les activitats que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta normativa ja disposava de llicència i que han de 
demanar una nova autorització o llicència.

i) Procediment d'adaptació a la LLIIAA de les activitats subjectes a permís ambiental.

j) Controls periòdics de les activitats subjectes a llicència ambiental del tipus B o permís ambiental.

k) Tramitació d'expedients de llicència eventual:
k1) Per a la instal�lació d'activitats comercials vinculades a espectacles 
k2) Per a activitats de restauració
k3) Per a la instal�lació d’estructures o carpes que no continguin les activitats definides als apartats anteriors 
k4) Per a la zona pàdoc circuit de velocitat
k5) Per a l'organització d'espectacles i d'activitats de tipus recreatiu
k6) Per a la instal�lació d'aparcaments en terrenys particulars (vehicles) vinculats a espectacles
k7) Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic "sistema viari de Can Gordi Can Català" vinculats a espectacles (per 
a cada esdeveniment)
k8) Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic "zona d'aparcament del sistema general de Can Gordi Can Català" 
vinculats a espectacles (per a cada esdeveniment) 
k9) Per a la instal�lació d'elements publicitaris (per cada unitat), vinculats a espectacles, amb llicència:
k10 Ús privatiu de terrenys de domini públic de l'avinguda de Sant Julià i el sector S (Can Gordi-Can Català) excepte 
esdeveniments. 



QuartQuartQuartQuart....    La present modificació que es proposa no altera les tarifes aprovades en l'expedient de 
modificació de les Ordenances Fiscals i de les Normes reguladores de Preus Públics, de l'exercici de 
2010, aprovat per l'Ajuntament Ple de data 27 d'octubre de 2009 i que, pel que fa a l'Ordenança fiscal 
2.3, i que tot seguit es relacionen amb la nova redacció que es proposa. 

DEFINICIÓ ACTUALDEFINICIÓ ACTUALDEFINICIÓ ACTUALDEFINICIÓ ACTUAL ::::    
TARIFESTARIFESTARIFESTARIFES
1.Tramitació de l'autorització ambiental per al funcionament d'activitats  i/o instal�lacions regulades en l'annex I de la LLIIAA o 
de la norma que modifiqui aquest annex, 2.580,00

2.Tramitació i expedició de llicència ambiental tipus A per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex II.1 
de la LLIIAA o de la norma que modifiqui aquest annex.:
a) Activitats i/o instal�lacions de superfície, fins a 1000 m2 5.000,00
b) Activitats i/o instal�lacions de superfície, des de 1001 m2 fins a 2500 m2 6.386,00
c) Activitats i/o instal�lacions de superfície, des de 2501 m2 9.373,00

3.Tramitació i expedició de llicència ambiental tipus B per al funcionament d’activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex II.2 
de la LLIIAA o de la norma que modifiqui aquest annex, i també, per a la realització del control inicial de l'activitat:
a) Activitats i/o instal�lacions de superfície, fins a 1000 m2 3.000,00
b) Activitats i/o instal�lacions de superfície, des de 1001 m2 fins a 2500 m2 5.000,00
c) Activitats i/o instal�lacions de superfície, des de 2501 m2 9.000,00

4.Tramitació i expedició de permís ambiental per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex III de la 
LLIIAA o de la norma que modifiqui aquest annex, llevat de les activitats d'argentament de miralls i clínica veterinària, i també, 
per la realització del control iniciat de l'activitat:
a) No sotmès a la Llei 10/1990, excepte instal�lacions ramaderes, 2.500,00
b) Sotmès a la Llei 10/1990, sobre policia d'espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics, 5.000,00
c) Instal�lacions ramaderes de vacum o equí 500+2/cap
d) Instal�lacions ramaderes de porcí, oví o cabrum 500+1/cap
e) Instal�lacions ramaderes d'aus de corral 500,00

5.Tramitació d'expedients de comunicació prèvia d'activitats d'argentament de miralls o clínica veterinària 927,00

6.Tramitació i expedició de llicència d'obertura d'establiments per a aquelles activitats i/o instal�lacions innòcues que, al requerir 
l'execució d'obres que necessiten projecte tècnic, es regulen pel Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS), o que resten 
subjectes a un procediment específic definit per la normativa sectorial que resulti d'aplicació : 1.000,00

7.Tramitació i expedició de transmissions de llicències i autoritzacions d'activitats i/o instal�lacions, de conformitat amb l'article 
86 del ROAS 216,00

8.Revisions anticipades i/o periòdiques de les autoritzacions i/o llicències o permisos ambientals i procediment d’adaptació a la 
LLIIAA de les activitats que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta normativa ja disposava de llicència i que han de 
demanar una nova autorització o llicència,  la taxa a satisfer serà el 40 per cent per les quotes anteriors. 

9.Procediment d'adaptació a la LLIIAA de les activitats subjecte  a permís ambiental 1.000,00

10.Controls periòdics de les activitats subjectes a llicència ambiental del tipus B o permís ambiental, la taxa a satisfer serà el 20 
per cent de les quotes anteriors.

11.Tramitació d'expedients de llicència eventual:
a) Per a la instal�lació d'activitats comercials 533,00
b) Per a activitats de restauració 1.012,00
c) Per a la instal�lació d’estructures o carpes que no continguin les activitats definides als apartats anteriors, 512,00
d) Per a la zona pàdoc circuit de velocitat 4.051,00
e) Per a activitats de tipus recreatiu 1.794,00
f) Per a la instal�lació d'aparcaments en terrenys particulars (vehicles) 1.500+1/vehicle
g) Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic "sistema viari de Can Gordi Can Català" (per a cada esdeveniment)
5.000,00
h) Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic "zona d'aparcament del sistema general de Can Gordi Can Català" 
(per a cada esdeveniment) 3.600,00
i) Per a la instal�lació d'elements publicitaris (per cada unitat), amb llicència: 500,00
j) Ús privatiu de terrenys de domini públic de l'avinguda de Sant Julià i al sector S (Can Gordi-Can Català, excepte 
esdeveniments: per m2/any 7,00

NOVA REDACCIÓ QUE ES PROPOSANOVA REDACCIÓ QUE ES PROPOSANOVA REDACCIÓ QUE ES PROPOSANOVA REDACCIÓ QUE ES PROPOSA ::::    
TARIFESTARIFESTARIFESTARIFES
1. Tramitació de l'autorització ambiental per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex I de la LLIIAA o 
de la norma que modifiqui aquest annex, inclosa la tramitació del projecte d'incendis segons Llei 3/2010, si s'escau 2.580,00€

2. Tramitació i expedició de llicència ambiental tipus A per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex II.1 
de la LLIIAA,  o de llicència ambiental de les activitats de l'annex II de la LPCA que estiguin subjectes a informe preceptiu en 
matèria de medi ambient :



a) Activitats i/o instal�lacions de superfície, fins a 1000 m2 5.000,00€
b) Activitats i/o instal�lacions de superfície, des de 1001 m2 fins a 2500 m2 6.386,00€
c)  Activitats i/o instal�lacions de superfície, des de 2501 m2 9.373,00€

3. Tramitació i expedició de llicència ambiental tipus B per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex II.2 
de la LLIIAA o de llicència ambiental de les activitats de l'annex II de la LPCA que no estiguin subjectes a informe preceptiu en 
matèria de medi ambient:
a) Activitats i/o instal�lacions de superfície, fins a 1000 m2 3.000,00€
b) Activitats i/o instal�lacions de superfície, des de 1001 m2 fins a 2500 m2 5.000,00€
c)  Activitats i/o instal�lacions de superfície, des de 2501 m2 9.000,00€

4. Tramitació i expedició de permís ambiental per al funcionament d'activitats i/o instal�lacions regulades en l'annex III de la 
LLIIAA,  llevat de les activitats d'argentament de miralls i clínica veterinària, i per al  funcionament d'establiments subjectes a 
llicència o autorització per dur-hi a terme  espectacles públics i activitats recreatives d'acord amb el que preveu la Llei 11/2009 
(inclosa la tramitació del projecte d'incendis  segons Llei 3/2010, si s'escau) i també, per a la realització del control inicial de 
l'activitat:
a) No sotmesos a la Llei 10/1990 ni a la norma que la  substitueix (Llei 11/09), excepte instal�lacions ramaderes 2.500,00€
b) Sotmesos a la Llei 10/1990, sobre policia d'espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics o a la norma que 
la substitueix (Llei 11/09) 5.000,00€
c) Instal�lacions ramaderes de vacum o equí  500,00€+2€xcap
d) Instal�lacions ramaderes de porcí, oví o cabrum 500,00€+1€xcap
e) Instal�lacions ramaderes d'aus de corral  500,00€

5. Tramitació d'expedients de comunicació prèvia d'activitats d'argentament de miralls o clínica veterinària i d'expedients de 
comunicació prèvia d'activitats innòcues  i d'expedients de comunicació prèvia d'activitats de l'annex III de la LPCA, o dels 
establiments afectats per la Llei 11/2009 que estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia (inclosa la tramitació del projecte 
d'incendis segons Llei 3/2010, si s'escau) 927,00€

6. Tramitació i expedició de llicència d'obertura d'establiments per a aquelles activitats i/o instal�lacions innòcues que, al requerir 
l'execució d'obres que necessiten projecte tècnic, es regulen pel Reglament d'obres, activitats i serveis (ROAS), o que resten 
subjectes a un procediment específic definit per la normativa sectorial que resulti d'aplicació 1.000,00€

7. Tramitació i expedició de transmissions d'habilitacions d'activitats i/o instal�lacions, de conformitat amb l'article 86 del ROAS 
216,00€

8. Revisions anticipades i/o periòdiques de les autoritzacions i/o llicències o permisos ambientals i procediment d’adaptació a la 
LLIIAA de les activitats que en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta normativa ja disposava de llicència i que han de 
demanar una nova autorització o llicència, la taxa a satisfer serà el 40 per cent de les quotes anteriors. 

9. Procediment d'adaptació a la LLIIAA de les activitats subjectes a permís ambiental 1.000,00€

10. Controls periòdics de les activitats subjectes a llicència ambiental del tipus B o permís ambiental, la taxa a satisfer serà el 20 
per cent  de les quotes anteriors

11. Tramitació d'expedients de llicència eventual:
a) Per a la instal�lació d'activitats comercials vinculades a espectacles 533,00€
b) Per a activitats de restauració 1.012,00€
c) Per a la instal�lació d’estructures o carpes que no continguin les activitats definides als apartats anteriors 512,00€
d) Per a la zona pàdoc circuit de velocitat 4.051,00€
e) Per a l'organització d'espectacles i d'activitats de tipus recreatiu 1.794,00€
f) Per a la instal�lació d'aparcaments en terrenys particulars (vehicles) vinculats a espectacles 1.500,00€+1€xvehicle
g) Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic "sistema viari de Can Gordi-Can Català" vinculats a espectacles (per 
a cada esdeveniment) 5.000,00€
h) Amb llicència d'ús privatiu de terrenys de domini públic "zona d'aparcament del sistema general de Can Gordi-Can Català" 
vinculats a espectacles (per a cada esdeveniment) 3.600,00€
i) Per a la instal�lació d'elements publicitaris (per cada unitat), vinculats a espectacles, amb llicència 500,00€
j) ús privatiu de terrenys de domini públic de l'avinguda de Sant Julià i el sector S (Can Gordi-Can Català) excepte 
esdeveniments 7,00€ 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret : 
IIII. En compliment del que disposa dels articles 16 i 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals .

IIIIIIII. Atès el dictamen de la Comissió informativa de l'Àrea d'Hisenda, Serveis Centrals i Promoció 
Econòmica, del dia 22 de juny de 2010, així com de l'informe emès pel cap de l'Oficina d'Intervenció 
en les activitats i instal�lacions i del cap de servei de Gestió Tributària .  

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal 2.3, reguladora de la taxa per la 
prestació dels serveis d'intervenció integral de l'administració municipal en activitats i instal�lacions, 



corresponent a l'exercici de 2010, d'acord amb l'informe emès pel cap de l'Oficina d'Intervenció en les 
activitats i instal�lacions, en el sentit de substituir la redacció inicial del seu article 2 i la de les tarifes a 
què es remet l'article 6, per la nova redacció proposada que s'ha transcrit, arran de l'entrada en vigor 
de la nova normativa invocada.

SegonSegonSegonSegon....        Exposar al públic l'acord pres en el tauler d'edictes de l'Ajuntament durant trenta dies, 
comptadors des de l'endemà al de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, així com en un diari de la província. Durant aquest termini les persones 
interessades podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. 
Transcorregut el període indicat sense formular-s'hi cap reclamació, l'acord quedarà definitivament 
aprovat. 

Alcalde president:
Bé, tal i com explicava la senyora secretària és simplement el canvi de nom d’una ordenança fiscal ja 
existent i s’ha explicat a la Comissió Informativa, no hi ha cap paraula demanada, si que hi ha 
demanada votació, ¿vots favorables a la proposta? 22 ¿vots contraris? 2 ¿Abstencions? Cap. Per tant 
quedaria aprovada la proposta. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    22222222        PSCPSCPSCPSC::::    14141414 ERCERCERCERC::::    2222 CIUCIUCIUCIU::::    6666
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        2222 PPPPPPPP::::    2222
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    CapCapCapCap

Alcalde president:
Passem al punt número 10, 

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚMALCALDIA NÚM....849849849849////2010201020102010,,,,    
APROVADA PER RAÓ DAPROVADA PER RAÓ DAPROVADA PER RAÓ DAPROVADA PER RAÓ D''''URGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIAURGÈNCIA,,,,    RELATIVA A LRELATIVA A LRELATIVA A LRELATIVA A L''''APLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEIAPLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEIAPLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEIAPLICACIÓ DEL REIAL DECRET LLEI    
8888////2010201020102010,,,,    DEDEDEDE    20202020    DE MAIGDE MAIGDE MAIGDE MAIG,,,,    DE MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICITDE MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICITDE MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICITDE MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT    
PÚBLICPÚBLICPÚBLICPÚBLIC    

PrimerPrimerPrimerPrimer. Per resolució d'Alcaldia núm. 849/2010, de 15 de juny, s'aprovà l'aplicació del Reial decret llei 
8/2010, de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic .

SegonSegonSegonSegon. A la part dispositiva de l'esmentada resolució s'estableix que aquesta sigui ratificada per 
l'Ajuntament Ple.

TercerTercerTercerTercer. L'esmentat expedient va ser dictaminat per la Comissió informativa de Secretaria, àrea 
d'Hisenda, serveis Centrals i Promoció Econòmica, del dia 22 de juny de 2010.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret :

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Ratificar lRatificar lRatificar lRatificar l''''acord pres per resolució dacord pres per resolució dacord pres per resolució dacord pres per resolució d''''Alcaldia númAlcaldia númAlcaldia númAlcaldia núm....    849849849849////2010201020102010,,,,    dededede    15151515    de junyde junyde junyde juny,,,,    per raóper raóper raóper raó    
dddd''''urgènciaurgènciaurgènciaurgència ,,,,    dddd''''aplicació del Reial decret lleiaplicació del Reial decret lleiaplicació del Reial decret lleiaplicació del Reial decret llei    8888////2010201020102010,,,,    de mesures extraordinàries per ala reducció delde mesures extraordinàries per ala reducció delde mesures extraordinàries per ala reducció delde mesures extraordinàries per ala reducció del    
dèficit públicdèficit públicdèficit públicdèficit públic ,,,,    la qual es transcriu a tot seguitla qual es transcriu a tot seguitla qual es transcriu a tot seguitla qual es transcriu a tot seguit ::::    

""""    Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient
Relatiu a aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, als treballadors/es, funcionaris/es de 
l'Ajuntament de Granollers, organismes autònoms, entitat pública empresarial i societats mercantils ,

FetsFetsFetsFets    ::::



El Govern de l'Estat Espanyol, per mitjà del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig ha adoptat 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, entre les quals s'inclou la reducció salarial 
en les retribucions dels empleats públics .

L'Ajuntament de Granollers ha d'aplicar a tots els seus treballadors/es i funcionaris/es el que figura al 
Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig.

A tal efecte, amb data 2 de juny es va realitzar sessió informativa amb els directors/gerents de les 
empreses públiques municipals Granollers Escena S.L., Granollers Audiovisual S.L. i Granollers 
Promocions S.A. per donar a conèixer les mesures que l'Ajuntament de Granollers aplicarà a aquests 
col�lectius. En aquest sentit es va informar que els directors-gerents de les empreses públiques 
tindran una reducció de salari equiparable a un funcionari del grup A-1 i el personal laboral una 
reducció de la massa salarial amb efectes 1 de juny de 2010 del 5%. 

Amb data 4 de juny va realitzar sessió informativa amb el comitè unitari (Ajuntament, EPE Granollers 
Mercat i patronats Salvador Llobet, Escola del Treball i Museu)  per tal de donar a conèixer les 
mesures que l'Ajuntament de Granollers aplicarà a tos els seus treballadors /es i funcionari/es.

Donada l'equiparació de l'estructura salarial entre funcionaris i laborals es va informar que la 
corporació aplicarà al personal laboral amb efectes 1 de juny la mateixa reducció que s'aplica als 
funcionaris/es de carrera ja sigui de l'ajuntament o bé dels patronats.

Amb data 11 de juny es va realitzar sessió informativa amb les coordinadores de les escoles bressol i 
la direcció de l'escola de música per donar a conèixer les mesures que l'Ajuntament de Granollers 
aplicarà al personal laboral d'aquests col.lectius. Es va comunicar que el personal laboral de les 
esmentades escoles tindran una reducció de retribucions de la seva massa salarial en un  5%,

Pel que fa al personal eventual i directius de societats municipals, per la seva naturalesa d'empleat 
públic  i tenint present que el seu règim jurídic s'equipara al dels funcionaris de carrera, cal 
aplicar-los-hi el descomptes equiparables a un  funcionari/a del grup A-1

Els càrrecs electes, la comissió municipalista de Catalunya (FMC i ACM), en data 28 de maig de 2010, 
ha aprovat amb caràcter orientatiu unes reduccions que pel que fa a la retribució aprovada per sessió 
plenària dels càrrecs electes, els hi correspon un 7% de minoració.

L'Ajuntament en sessió plenària de data 17 de juliol de 2007 va aprovar les dotacions econòmiques 
als grups municipals a percebre per atendre les despeses del seu funcionament. Cal realitzar la 
reducció de les esmentades aportacions en un 5%.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::

El Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel que s'adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic.

La Resolució de 25 de maig de 2010 de la secretaria d'estat d'hisenda i pressupostos per la que es 
dicten instruccions en relació amb les nòmines dels funcionaris inclosos en l 'àmbit d'aplicació de la llei 
30/84.

Vist l'informe emès pels serveis jurídics del servei d'assistència en Recursos Humans de la Diputació 
de Barcelona.

Vist l'informe emès pels serveis jurídics de la Federació de Municipis de Catalunya sobre els criteris 
orientatius per aplicar la reducció salarial als electes locals i als empleats públics locals de Catalunya .

Vist l'informe emès per la Comissió Municipalista de Catalunya amb data  28 de maig de 2010.

L'article 4.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local diu que les 
administracions públiques de caire territorial com és l 'administració local tenen atorgades les potestats 
reglamentàries i d'auto-organització.



La fixació del complement específic és competència municipal donada aquesta potestat de 
l'administració local.

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

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aplicar la reducció salarial que figura al Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig amb efectes 1 
de juny segons el detall següent:

1111....    Personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Granollers, EPE Granollers Mercat, i Patronats 
Salvador Llobet, Escola del Treball i Museu, 

Retribucions ordinàries de lRetribucions ordinàries de lRetribucions ordinàries de lRetribucions ordinàries de l ''''1111    de juny ade juny ade juny ade juny a     31313131    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2010201020102010....

Retribucions bàsiques

El sou i triennis queden reduïts en els termes previstos a l'apartat tres B) article 1 RDL 8/2010 
en funció del grup o subgrup en què es trobi classificat el cos o escala al que pertanyi el 
funcionari / laboral.

Retribucions complementàries

Una vegada aplicada la reducció de les retribucions bàsiques sobre la resta de les retribucions 
complementàries s'aplicarà una reducció del 5%.

Pel que fa al complement específic del grup E/AP (agrupacions Professionals) aquest es veurà reduït 
en només un 1%.

Paga extraordinària de desembrePaga extraordinària de desembrePaga extraordinària de desembrePaga extraordinària de desembre

Pel que fa a la paga extra de desembre, el sou i triennis s'aplicaran els fixats en l'article 1. Dos. 
B) apartat 3 del RDL 8/2010.

Sobre la resta de conceptes salarials s'aplicarà també la reducció del 5% amb l'excepció del 
grup E/AP (agrupacions professionals) que el complement específic es reduirà un 1%.

Establir també que el complement de productivitat generat l'any 2010 a partir de l'1 de juny de 
2010 i a percebre l'any 2011 es veurà reduït en un 5%.

Pel que fa a les gratificacions, serveis extraordinaris, complements personals..., aquests es 
veuran reduïts amb efectes 1 de juny en un 5%.

2222....     Personal laboral adscrit al patronat municipal de les escoles bressol i escola de música .

S'estableix una reducció de la massa salarial del 5% de les quanties de cadascun dels conceptes 
retributius que integren la nòmina.

3333....     Personal eventual.

S'aplicaran les mateixes reduccions que s'apliquin per analogia a un funcionari de carrera del grup 
A-1.

4444....        Personal de les empreses mercantils

Pel que fa al director/gerent s'aplicaran les mateixes reduccions que s'apliquin per analogia al 
personal eventual.

Pel que fa al persona laboral no directiu s'estableix una reducció de la massa salarial del 5% de les 
quanties de cadascun dels conceptes retributius que integren la nòmina.

5555....     Càrrecs electes.



S'estableix una reducció de la massa salarial del 7% de les quanties de cadascun dels conceptes 
retributius que integren la nòmina.

6666....    Aplicar una reducció del 5% a les dotacions econòmiques que perceben els grups polítics en base a 
les quanties aprovades pel l'Ajuntament en Ple de data 17 de juliol de 2007.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Ratificar aquesta Resolució en la propera sessió plenària .

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

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

Alcalde president:
Moltes gràcies, en farà la presentació la regidora d’organització, la senyora Ma. Del Mar Sánchez, 
endavant, 

Sra. Sánchez:
Gràcies alcalde. Com bé a dit la secretària, es tracta de ratificar la resolució d’alcaldia feta per raó 
d’urgència atès que les mesures que contempla no podien esperar a l’aprovació plenària. Tot i això, 
abans d’aprovar la resolució vàrem informar i pactar el seu contingut amb tots els grups municipals . 

Com sabeu el govern de l’estat espanyol, per mitjà del R.D. Llei 8/2010 de 20 de maig, ha adoptat 
mesures extraordinàries per la reducció del dèficit públic que inclou entre d’altres la reducció salarial 
en les retribucions dels empleats públics. Aquest és un Reial Decret d’obligada aplicació a les 
administracions locals i per tant Granollers no en pot ser l’excepció i ho ha d’aplicar a tots els seus 
treballadors/treballadores, funcionaris/es, càrrecs polítics i de confiança, així com també a organismes 
autònoms, l’entitat pública empresarial Granollers Mercat, societats mercantils i també als consorcis 
en el que l’Ajuntament de Granollers té una majoria significativa .

Per tant, avui nosaltres no ratifiquem el R. D. 8/2010 si no com ho apliquem. Per dur a terme aquesta 
aplicació i per tal que fos el més consensuada possible, hem tingut en compte les recomanacions 
sobre els criteris orientatius per aplicar la reducció salarial als electes locals i als empleats públics de 
Catalunya, fetes per les dues entitats municipalistes de Catalunya, la Federació i l’Associació de 
Municipis i tenir les següents reunions de treball: en primer lloc ens vàrem reunir amb el Comitè 
Unitari que el forma representants dels treballadors de l’Ajuntament, EPE Granollers Mercat i els 
Patronats Salvador Llobet i Escola de Treball, per tal de donar a conèixer les mesures del decret i com 
l’Ajuntament de Granollers tenia previst aplicar a tots els seus treballadors/es, funcionaris/es de la 
casa ja que donada l’equiparació de l’estructura salarial entre funcionaris i laborals i ja que el propi 
decret deia que per negociació col�lectiva es podia aplicar la mateixa reducció a laborals i a 
funcionaris, es va arribar a un acord de que la reducció dels laborals seria la mateixa que s’apliquen 
en el decret als funcionaris de carrera, ja sigui de l’Ajuntament o bé dels Patronats, atès que d’aquesta 
manera no es trencava l’escala salarial del conveni i s’afavoria als nivells salarials més baixos. De la 
mateixa forma i ja que no hi ha representació sindical, ens vàrem reunir amb les coordinadores de les 
escoles bressol i la direcció de l’Escola de Música per donar a conèixer les mesures que l’Ajuntament 
de Granollers aplicarà al personal laboral d’aquest col�lectiu. Es va comunicar que al personal laboral 
de les esmentades escoles tindran una reducció de retribucions de la seva massa salarial en un 5%. 
Van realitzar sessió informativa amb els directors gerents de les empreses públiques municipals: 
Granollers Escena, Granollers Audiovisual, Granollers Promocions per donar a conèixer les mesures 
que l’Ajuntament de Granollers aplicarà en aquests col�lectius i ho poguessin transmetre als seus 
treballadors/es, en aquest sentit es va informar que els directors gerents de les empreses públiques 
tindran una reducció salarial equiparable a un funcionari del grup A1 i el personal laboral una reducció 
de la massa salarial del 5%. Pel que fa al personal eventual i directiu de societats municipals, per la 
seva naturalesa d’empleat públic i tenint present que el seu règim jurídic s’equipara als de funcionaris 
de carrera i tal i com especifica el decret , cal aplicar-li els descomptes equiparables a un funcionari del  
grup A1.

El decret deixa oberta la possibilitat de rebaixar el sou als càrrecs electes , és per això que la Comissió 



Municipalista de Catalunya, tant la Federació Municipalista com l’Associació Catalana, en data 28 de 
maig de 2010 va aprovar en caràcter orientatiu unes reduccions per trams de retribucions . Pel que fa a 
Granollers estem en el tram cinquè de set que hi ha, és a dir, estem a la part baixa de retribucions, 
entre 41.000 i 54.000 euros, el que a nosaltres ens correspon una rebaixa de sou d’un 7% i aquest és 
el criteri que hem aplicat.

Un cop fetes totes les reunions amb totes els treballadors i treballadores vàrem reunir als portaveus de 
la resta de grups municipals, als quals vàrem explicar també com teníem pensat tota l’aplicació del 
decret i les passes que havíem seguit.  Per últim, vàrem acordar amb ells aplicar una reducció del 5% 
en les dotacions econòmiques que perceben els grups polítics en base a les quanties aprovades per 
l’Ajuntament en Ple de data 17 de juliol de 2007. Tots creiem raonable aquesta reducció equiparable 
al % dels propis treballadors que han patit aquesta rebaixa de sou. Amb l’aplicació d’aquestes 
mesures l’estalvi estimat pel present exercici serà d’uns 600.000 euros aproximadament que tal i com 
obliga el decret haurem de destinar-ho atès que no tenim romanent de tresoreria negatiu, tal i com ha 
dit la regidora d’hisenda, a reduir el deute a llarg termini, o el que és el mateix amortitzar 
anticipadament part dels crèdits.

Alcalde president:
Molt bé, aquí hi ha demanades intervencions, senyor Canal, endavant, 

Sr. Canal:
Gràcies, tot i entenent que es tracta de l’aplicació d’un Reial Decret, el de mesures extraordinàries per 
la reducció del dèficit públic i que el nostre Ajuntament no fa altra cosa que aplicar-lo, nosaltres ens 
abstindrem en la votació perquè entenem que és un mal decret. 

Creiem que l’estalvi no s’hauria de produir a expenses de la reducció salarial en les retribucions dels 
empleats públics, tants funcionaris com laborals, si no que s’hauria d’haver estalviat en altres 
conceptes: reducció de càrrecs de confiança, reducció del nombre de regidories, reducció de 
dedicacions exclusives injustificades de determinats regidors, de compartir departaments amb 
diferents poblacions de la conurbació, així com de no seguir augmentant la plantilla de treballadors de 
l’Ajuntament. Evidentment, com a nota prèvia el senyor Zapatero ja no s’havia d’haver gastat els 
diners en l’aplicació de plans a refer voreres en comptes de plans a refer l’economia productiva del 
país. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si és senyor Terrades està meditant sobre si intervé, el senyor Terrades ha 
decidit intervenir, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. Només per puntualitzar la darrera intervenció del portaveu del CiU. Està molt bé el 
petit discurs que ens ha fet, aquesta cantarella la sentim des del primer Ple. Està molt bé que ho 
aprofiti que el Congost passa per Granollers per tornar-la a explicar, ara, vostè sap que no és el que 
tocava avui, el que avui el que toca, perquè l’Ajuntament de Granollers, com qualsevol Ajuntament del 
país, podria anar més enllà amb algunes de les coses que vostè ha dit, que jo no les comparteixo eh? 
Però el que ha de fer aquesta administració o qualsevol altra és aplicar aquest Reial Decret que ha 
estat convalidat en el Congrés dels Diputats i que obliga a tota l’administració, a totes les 
administracions del país. Vostè això ho sap perfectament, i per tant està molt bé que ens haig fet el 
discurs que ens ha fet, però avui no tocava, com deia un altre.

Alcalde president:
En tot cas, no sé si la senyora Sánchez vol dir alguna qüestió, per tancar aquest primer torn, endavant,

Sra. Sánchez:
Si de fet ja ho ha dit gairebé tot el senyor Terrades, jo torno a repetir com he fet amb la meva primera 
intervenció que nosaltres aquí no estem votant el decret, estem votant l’aplicació. Que ho hem fet 



pactat i parlat amb els treballadors, dol, dol tenir que baixar-se el sou, no som els únics, això és una 
crisi internacional i aquestes mesures s’estan prenent a molts llocs, ho hem intentat fer l’ho més paliat 
possible amb els treballadors i m’estranya senyor Canal que vostè quan vàrem parlar en cap moment 
va dir que s’abstindria o que votaria en contra i l’altre dia en la comissió exactament l’ho mateix .

Alcalde president:
Senyor Canal, endavant, 

Sr. Canal:
Si, gràcies. Diverses coses, començaré per això últim. La reunió que vàrem tenir amb nosaltres era 
per acordar si en tot cas les retribucions que es feien al Grup Municipal es rebaixaven i en quin % i 
això va haver un acord i ja està, no vàrem acordar res més.

En tot cas, dir-li al senyor Terrades que efectivament que el Congost passa per Granollers hem tornat 
a dir-ho i això demostra la nostra coherència, cada vegada ho hem dit i a més li seguirem dient. Però 
en tot cas, quan diu que no toca, que deia un altre, és clar, jo davant tinc un paper que diu Jornades 
sobre l’impacte de les restriccions pressupostàries en la gestió dels recursos humans als ajuntaments, 
que és un acte que suposo que estem tots convidats a anar-hi, que es fa divendres que ve, que el 
presenta entre altres persones el senyor Josep Mayoral i que un dels ponents doncs també o en tot 
cas hi és el senyor Rizquez i crec recordar que hi havia també el senyor Aragó. En tot cas, el que em 
crida l’atenció és que el segon tema diu: Situació local de les hisendes locals, anàlisi i previsions, 
estabilitat pressupostària i necessitats d’aprimament amb eliminació de serveis i personal. Vol dir que 
tampoc deu estar tant desencertat el meu comentari quan veig que divendres hi dedicaran una jornada 
intensiva tot el matí.

Alcalde president:
Senyor Terrades, endavant. 

Sr. Terrades:
Si però es que vostè a confós el debat, vostè ens ha confós el debat, ja estem acostumats que intenti 
confondre el debat, no dic que vostè estigui confós, eh? que és una cosa diferent. Escolti, ja li hem 
explicat per activa, avui es tractava de convalidar aquest decret d’alcaldia que afecta a les retribucions 
de el personal al servei d’aquesta administració i dels seus regidors i regidores que tenen càrrecs de 
dedicació exclusiva a l’Ajuntament. Es tractava d’això, escolti, i la contenció de la despesa d’aquest 
Ajuntament, també ho hem explicat, el que passa es que no volen escoltar-ho, hem modificat i hem 
reformat el programa d’actuació municipal, en concret per ajustar-lo a la situació econòmica que 
estem vivint i que ens pronostiquen temps difícils en el futur, des del punt de vista dels ingressos que 
totes les administracions tindran i que també tindrà la nostra administració, el nostre Ajuntament, 
probablement pel tipus de ciutat que tenim no amb la contundència que probablement poden tenir 
altres ciutats del nostre entorn. Nosaltres hem modificat les prioritats de govern per ajustar-les als 
possibles ingressos econòmics que aquesta administració tindrà i ha fet una altra cosa que és contenir 
la despesa corrent en aquells temes que aquest govern considera que son prescindibles o que poden 
esperar a temps millors i aquesta feina ja l’hem feta i l’hem començat a aplicar sense anar més lluny 
en els pressupostos d’enguany. 

Jo ja entenc que vostè, que el seu grup municipal faci el discurs que fa i que doncs ens deleiti amb la 
cantarella cada vegada que pot d’aquestes qüestions que ja li dic del primer dia d’aquest mandat, 
d’aquesta legislatura ens està fent, però aquest govern ja ha adoptat mesures amb la línia, no en la 
línia exacta que vostè assenyala, però si en la línia de contenció de la despesa corrent i de la prioritat 
de les seves actuacions. 

Alcalde president:
En tot cas, només per no recordar, per no recordar la meva intervenció de la setmana passada que en 
aquest sentit va haver-hi una reflexió sobre els estats i el futur de l’administració i de l’Ajuntament de 
Granollers, només recordar que l’aplicació del decret que avui convalidem comportarà un estalvi entre 
500 i 600.000 euros per l’Ajuntament, que aniran directament a la reducció dels crèdits que tenim per 



retornar i en tot cas, recordar que la setmana passada també vaig dir que faríem un pas més en 
aquest Ajuntament, que ens proposàvem reduir de la despesa corrent d’enguany mig milió d’euros 
més per destinar-lo a contingències, és a dir, donem un pas més, no només esperem que ens marquin 
mesures, si no que com que sabem que farà falta recursos per afrontar contingències, ens proposem 
un estalvi addicional de la despesa corrent d’enguany, per tal de tenir un coixí que ens permeti 
afrontar reptes com el que avui ens plantejava la regidora Aroa Ortego, poder complementar per 
exemple un Pla d’Ocupació de 120 persones, avui hem fet una aplicació de romanents en aquesta 
línia, per tant, estem plenament en la línia d’ajustar la despesa corrent, ho hem fet des dels darrers 
tres anys i per tant aquí tampoc ens sembla que faci falta que ningú ens doni lliçons . 

En tot cas, és el moment de votar aquest punt, ¿vots favorables a la proposta? 16 ¿vots contraris? Cap 
¿Abstencions? 8. Per tant quedaria 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 11, 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GRANOLLERS MERCAT PERDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GRANOLLERS MERCAT PERDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GRANOLLERS MERCAT PERDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE GRANOLLERS MERCAT PER    
IMPORT DEIMPORT DEIMPORT DEIMPORT DE     9999....000000000000    EUROSEUROSEUROSEUROS

1111....         En data 18181818    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2009200920092009 Granollers Mercat aprova mitjançant el Consell d’Administració 
el pressupost per a l’exercici 2010 i l’eleva al Plenari de l’Ajuntament de Granollers per a la seva 
aprovació definitiva.

2222....            En data 22222222    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de    2009200920092009 el Ple municipal aprova el pressupost de l’Ajuntament de 
Granollers i de les empreses i entitats públiques adscrites. En el detall del pressupost aprovat hi 
figura previst el concepte de despesa 629629629629 Aportacions Assoc Comerç de DaltAportacions Assoc Comerç de DaltAportacions Assoc Comerç de DaltAportacions Assoc Comerç de Dalt    per import de 12121212....000000000000    
€€€€ del centre de cost 003003003003....CDDALTCDDALTCDDALTCDDALT

3333....            En data 15151515    d‘abril ded‘abril ded‘abril ded‘abril de    2010201020102010    la Diputació de Barcelona aprova les subvencions per a l’exercici 
2010 dins del marc de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat . Dins de l’atorgament per a l’exercici 
2010 hi consta una subvenció de 9999....000000000000    €€€€    per a la Dinamització comercial de la zona nord de 
Granollers en col�laboració amb l’associació Comerç de Dalt .

4444....            En data 24242424    de maig dede maig dede maig dede maig de    2010201020102010    es signa un conveni amb l’Associació Comerç de Dalt destinat a la 
dinamització comercial de la zona Nord per import total de 21212121....000000000000    €€€€, dels quals 9999....000000000000    €€€€    queden 
supeditats a l’aprovació de l’increment del pressupost de Granollers Mercat per part del Ple 
municipal.

5555....            En data 4444    de juny dede juny dede juny dede juny de    2010201020102010 s’accepta l’atorgament de les subvencions per a l’exercici 2010 de la 
Diputació de Barcelona.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la modificació per generació de crèdit del pressupost de Granollers Mercat per a 
l’exercici 2010 mitjançant l'increment de 9999....000000000000    €€€€    en el concepte d’ingrés 750750750750 Aportacions AssocAportacions AssocAportacions AssocAportacions Assoc....    
Comerç de DaltComerç de DaltComerç de DaltComerç de Dalt    i l'increment de 9999....000000000000    €€€€ en el concepte de despesa    629629629629    Aportacions AssocAportacions AssocAportacions AssocAportacions Assoc....    ComerçComerçComerçComerç    
de Daltde Daltde Daltde Dalt del centre de cost 003003003003....CDDALTCDDALTCDDALTCDDALT, corresponents a la subvenció de la Diputació de Barcelona 
per a finançar, a través del conveni amb l'Associació Comerç de Dalt, les activitats de dinamització 
comercial de la zona nord de la ciutat.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Notificar l’acord a Intervenció i Gestió Pressupostària d’aquesta Corporació i al departament 
de comptabilitat de Granollers Mercat.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb 
l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.



Alcalde president:
Molt bé, com deia simplement, és una operació en la que uns recursos que porta la Diputació van 
directament a finançar l’actuació d’un col�lectiu de botiguers. 

Aquí si que hi ha demanada votació, ¿vots favorables a la proposta? 22 ¿vots contraris? Cap 
¿Abstencions? 2. Per tant quedaria aprovada la proposta. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    22222222        PSCPSCPSCPSC::::    14141414 ERCERCERCERC::::    2222 CIUCIUCIUCIU::::    6666
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    2222 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Molt bé. Ara canviem de Comissió Informativa, passem a la de l’Àrea Territorial, 

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

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR A LA MERCANTIL PRODUCTOS RIBADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR A LA MERCANTIL PRODUCTOS RIBADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR A LA MERCANTIL PRODUCTOS RIBADICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR A LA MERCANTIL PRODUCTOS RIBA,,,,    SA LASA LASA LASA LA    
PARCEL�LA SOBRERA SPARCEL�LA SOBRERA SPARCEL�LA SOBRERA SPARCEL�LA SOBRERA S6666    DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''ADJUDICACIÓ DELS SOBRANTS DE DOMINIADJUDICACIÓ DELS SOBRANTS DE DOMINIADJUDICACIÓ DELS SOBRANTS DE DOMINIADJUDICACIÓ DELS SOBRANTS DE DOMINI    
PÚBLIC DEL RIU CONGOST DE LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÓSPÚBLIC DEL RIU CONGOST DE LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÓSPÚBLIC DEL RIU CONGOST DE LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÓSPÚBLIC DEL RIU CONGOST DE LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÓS,,,,    
DDDD''''AQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTAT ....

L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2008, va acordar iniciar expedient per 
tal de declarar parcel�les sobreres les finques situades del Passeig de la Conca del Besòs, entre la 
confluència amb el carrer Arenys i l'avinguda Prat de la Riba, d'aquesta ciutat, d'acord amb el Projecte 
redactat per aquest Ajuntament, amb una superfície total de 3.521,93 m2, a l'ensems que es requeria 
als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè compareguessin durant en 
el termini de 30 dies davant d'aquest Ajuntament, a fi de manifestar allò que consideressin convenient, 
relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel�les adjudicades .

En data 27 d'abril de 2010, el senyor Xavier Riba Pujol, amb DNI núm. 37680117-E, en representació 
de la mercantil PRODUCTOS RIBA, SA, amb domicili social al carrer Jordi Camp, números 31-33, 
d'aquesta ciutat i amb NIF núm. A-08135121, com a propietària de la finca confrontant amb la parcel�la 
senyalada amb el número S6 del projecte, ha presentat instància manifestant el seu interès en adquirir 
aquesta parcel�la.

D'acord amb el projecte aprovat i amb l'informe emès per la cap del servei d'urbanisme, el preu de 
venda de la parcel�la senyalada amb el número S6 és de 39.618,46 euros, més el 18% d'IVA, que han 
d'imputar-se a la partida d'ingressos del pressupost d'aquest Ajuntament núm. G.400.60001 Venda 
d'inversions.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Adjudicar definitivament a la mercantil PRODUCTOS RIBA, SA, per la quantitat de 
39.618,46 euros, més el 18% d'IVA, la parcel�la sobrera S6 del Projecte  d'Adjudicació dels sobrant de 
domini públic del Riu Congost en la zona del Passeig de la Conca del Besòs, situat entre la 
confluència amb el carrer Arenys i l'avinguda d'Enric Prat de la Riba, d'aquesta ciutat, amb una 
superfície de 132,94 m2.

SegonSegonSegonSegon.... Comunicar a l'Àrea d'Hisenda d'aquest Ajuntament per a què el total ingrés de 39.618,46 
euros, més el 18% d'IVA, s'imputi a la partida pressupostària d'ingressos G.400.60001 Venda 
d'inversions de l'actual exercici 2009.

TercerTercerTercerTercer .... Formalitzar en escriptura pública les adjudicacions esmentades i facultar a l'Il�ltre Sr. 
Alcalde-president d'aquest Ajuntament per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a 
dur a bon fi aquests acords.

QuartQuartQuartQuart.... Traslladar el present acord a la mercantil PRODUCTOS RIBA, SA, i a l'Àrea econòmica 
d'aquest Ajuntament.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:
Molt bé, aquesta és una operació coneguda i explicada a Comissió Informativa, no hi ha demanades 
intervencions, si que hi ha demanada votació, ¿vots favorables a la proposta? 22 ¿vots contraris? Cap 
¿Abstencions? 2. Per tant quedaria aprovada la proposta. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    22222222        PSCPSCPSCPSC::::    14141414 ERCERCERCERC::::    2222 CIUCIUCIUCIU::::    6666
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::        CapCapCapCap
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    2222 PPPPPPPP::::    2222

Alcalde president:
Passem al punt número 13, 

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPALESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPALESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPALESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL    
DDDD''''HABITATGE DOTACIONAL PER A GENT GRAN A CONSTRUIR A LHABITATGE DOTACIONAL PER A GENT GRAN A CONSTRUIR A LHABITATGE DOTACIONAL PER A GENT GRAN A CONSTRUIR A LHABITATGE DOTACIONAL PER A GENT GRAN A CONSTRUIR A L ''''ÀMBIT QUE ES QUALIFICAÀMBIT QUE ES QUALIFICAÀMBIT QUE ES QUALIFICAÀMBIT QUE ES QUALIFICA    
DE SISTEMA DDE SISTEMA DDE SISTEMA DDE SISTEMA D''''ABITATGE DOTACIONAL SITUAT AL PLA DE BAIXABITATGE DOTACIONAL SITUAT AL PLA DE BAIXABITATGE DOTACIONAL SITUAT AL PLA DE BAIXABITATGE DOTACIONAL SITUAT AL PLA DE BAIX,,,,    QUE CONFRONTA AL SUDQUE CONFRONTA AL SUDQUE CONFRONTA AL SUDQUE CONFRONTA AL SUD    
AMB EL CARRER CATERINA ALBERTAMB EL CARRER CATERINA ALBERTAMB EL CARRER CATERINA ALBERTAMB EL CARRER CATERINA ALBERT ,,,,    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

En data 30 de març de 2010, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària va aprovar inicialment la 
memòria justificativa, el projecte d'establiment i el reglament sobre el règim jurídic del servei 
d'habitatge dotacional públic per a gent gran a construir  a l'àmbit que es qualifica de sistema 
d'habitatge dotacional (clau Hdot) situat al Pla de Baix, que confronta al sud amb el carrer Caterina 
Albert, de Granollers i sotmetre-ho a informació pública.

Atès que, en el termini d'informació pública endegat mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de 
la Província, núm. 97, corresponent al dia 23 d'abril de 2010, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5615, del dia dia 26 d'abril de 2010, en el Diari La Vanguardia del dia 23 d'abril de 
2010 i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament,  no s'han formulat al�legacions.

D'acord amb l'article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres 
Activitats i Serveis dels ens 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 l'establiment del servei públic municipal d'habitatge dotacional públic per a gent 
gran a construir a l'àmbit que es qualifica de sistema d'habitatge dotacional (clau Hdot) situat al Pla de 
Baix, que confronta al sud amb el carrer Caterina Albert, de Granollers, elaborats per la comissió 
d'estudi, que s'exercirà  a través de la concessió administrativa .

SegonSegonSegonSegon.... Dissoldre la comissió d'estudi constituïda per acord de Ple de data 22 de desembre de 
2009, per a la preparació de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el Reglament sobre el 



règim jurídic de la prestació.

TercerTercerTercerTercer .... Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la 
Generalitat, en un diari de major difusió i en el taulell d 'anuncis de l'Ajuntament. 

Alcalde president:
Bé, en farà la presentació el tinent d’alcalde d’Urbanisme, el senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Si, amb molta brevetat Alcalde. Cal dir que aquest és el darrer pas, avui el que fem és aprovar 
l’establiment del servei públic municipal d’habitatge dotacional que ens haurà de permetre a partir 
d’ara poder fer la redacció del plec de bases que haurà de regir el concurs per la construcció i 
finançament i la gestió d’aquest servei. Vàrem quedar en la darrera comissió informativa de l’Àrea 
Territorial que és voluntat d’aquest govern intentar poder-ho acotar en la propera sessió plenària en el 
benentès de que aquest és un text que volem acordar, si és possible, amb tots els grups municipals, si 
estem a temps de fer-ho ho farem bé i si no deixarem passar el més d’agost i el portarem al mes de 
setembre, perquè del que es tracta és d’analitzar, no només el que farem és fer les adjudicacions 
corresponents per construir un edifici, si no que ja posarem les bases i els pilars del que ha de ser la 
futura gestió d’aquest centre.

Alcalde president:
Molt bé, aquí si que no hi ha demanades paraules i si que hi ha acord de tots els grups, per tant 
l’aprovaríem per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passaríem al punt núm. 14, 

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DENEGAR LDICTAMEN RELATIU A DENEGAR LDICTAMEN RELATIU A DENEGAR LDICTAMEN RELATIU A DENEGAR L''''APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DELAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DELAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DELAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL DEL    
SECTORSECTORSECTORSECTOR    112112112112    ((((CTRACTRACTRACTRA....    MONTMELÓMONTMELÓMONTMELÓMONTMELÓ))))    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS

IIII....    En data 18 de gener de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla Parcial del 
Sector Urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de Granollers presentat pel senyor Domènec Forns 
Casacuberta, amb DNI núm. 77083585-M i domicili professional a l'av. del Parc, núm. 5, 4t-3a, de 
Granollers, actuant com a mandatari verbal de les mercantils Mañosa, SL, Auma, SL, Promotora 
Barcelona 92, SA, Inversiones 1974, SL, Hanoi Projeccions, SL, Madersi, SA, Promocavi, Sa, Can 
Riba de la Serra, SL i dels senyors Joan Camp Puigdomènech, Domingo Martras Duran i Teresa 
Martras Duran, propietaris majoritaris dels terrenys inclosos dins l'àmbit de sòl urbanitzable delimitat, 
d'ús industrial, Sector 112 de Granollers.

IIIIIIII....    En data 1 de febrer de 2010 l'Ajuntament de Granollers, va trametre a la Direcció General 
d'Urbanisme l'aprovació inicial del Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 del terme municipal de 
Granollers, per tal que s'emetés l'informe favorable per a la seva aprovació definitiva, d'acord amb el 
que disposa l'art. 85.1 de la Llei d'Urbanisme.

En sessió de 10 de març de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va emetre la 
següent Resolució:
1. Emetre informe, a l'efecte de l'article 85 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, sobre el Pla parcial urbanístic del sector urbanitzable 112, carretera 
de Montmeló, de Granollers, promogut pel propietaris majoritaris dels terrenys inclosos dins el sector i 
tramès pel l'Ajuntament, en sentit desfavorable, en base a les prescripcions següents:
1.1 Cal fixar normativament que la regulació del nombre i dimensió de parcel�les de la zona industrial 
d'edificació aïllada amb una sola activitat per parcel�la (clau 4A1a) és la que apareix en els plànols 
d'ordenació, i suprimir en conseqüència el paràmetre de parcel�la mínima de 500 m2.
1.2 Cal qualificar de sistema d'espais lliures els terrenys pertanyents al ENIM-02 del bosc de can 
Català inclosos en l'àmbit 1 i modificar la línia d'edificació que es dibuixa en els plànols d 'ordenació de 
manera que es deixi una franja de sòls no edificables d'una amplada mínima de 5m a banda i banda 



dels terrenys a preservar.
1.3 En els sòls que es qualifiquen de zona industrial de naus en filera (clau 4A1b), cal fixar 
normativament que en les parcel�les que confronten a l'est no s'admeten tanques per tal de facilitar les 
maniobres dels vehicles dins dels sòls privats, o bé girar 90º la parcel�lació de manera que l'accés a 
les diferents naus de tota la parcel�la A es produeixi des del front nord evitant així interferir en el trànsit 
de sortida.
1.4 Cal modificar els paràmetres relatius a moviments de terres i de murs de contenció que 
apareixen a l'article 29 de la normativa, fixant com a màxim alçades aparents de l'ordre d'1 m. 
d'alçada.
2. Amb l'objecte de completar la vialitat de l'entorn, es recomana modificar l'ordenació de l'àmbit 3 
mitjançant la continuació cap al nord del vial paral�lel al riu Congost i la seva connexió amb la 
prolongació del camí Ral, i possibilitar en tot cas la continuïtat de l'activitat existent, tot i preveient 
completar la vialitat en el moment de la transformació d'aquests sòls. En aquest cas es podria admetre 
la implantació de més d'una activitat en parcel�les de menor dimensió.
3. Indicar a l'Ajuntament que aquest informe és vinculant pel què fa les prescripcions que es fomenten 
en motius de legalitat i supramunicipalitat contemplats en l'article 85.4 del Text refós de la llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.

IIIIIIIIIIII....    Es van demanar informes als organismes corresponents.

IVIVIVIV....    Es va sotmetre a informació pública mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, 
núm. 33, del dia 8 de febrer de 2010, en el diari La Vanguàrdia  corresponent al dia 11 de febrer de 
2010 i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, s'han formulat diverses al�legacions, respecte les 
quals no es procedirà a la seva consideració degut a l'informe desfavorable de la Comissió Territorial 
d'Urbanisme de Barcelona.

VVVV....    Tenint en compte que les modificacions que s'han d'introduir en el Pla Parcial, d'acord amb 
l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 10 de març de 2010, es consideren 
substancials i que aconsellen tornar a iniciar el procés, es proposa denegar l'aprovació definitiva del 
planejament d'acord amb l'article 90.1 c) del Text refós de la llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol que estableix la possibilitat de denegar motivadament l'aprovació del 
planejament, per raó de vicis o defectes no esmenables.

Atès l'art. 22.2.c) de la Llei 11/1999, de 21 d'abril , de modificació de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril 
reguladora de les bases de Règim Local, en el que estableix les competències del Ple  en matèria 
d'aprovació que posi fi a la tramitaió municipal dels plans i demés instruments d'ordenacions previstos 
a la legislació urbanística.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Denegar l'aprovació definitiva del Pla Parcial del Sector Urbanitzable 112 (Ctra. Montmeló) de 
Granollers, presentat pel senyor Domènec Forns Casacuberta, amb DNI núm. 77083585-M i domicili 
professional a l'av. del Parc, núm. 5, 4t-3a, de Granollers, actuant com a mandatari verbal de les 
mercantils Mañosa, SL, Auma, SL, Promotora Barcelona 92, SA, Inversiones 1974, SL, Hanoi 
Projeccions, SL, Madersi, SA, Promocavi, Sa, Can Riba de la Serra, SL i dels senyors Joan Camp 
Puigdomènech, Domingo Martras Duran i Teresa Martras Duran, propietaris majoritaris dels terrenys 
inclosos dins l'àmbit de sòl urbanitzable delimitat, d'ús industrial, Sector 112 de Granollers, d'acord 
amb l'informe desfavorable de la Comissió Territorial d'Urbanisme de data 10 de març de 2010 que es 
transcriu a la part expositiva.

SegonSegonSegonSegon....    Notificar el present acord a les persones incloses en l'àmbit del sector 112.Notificar a les 
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

Alcalde president:
Molt bé, el tinent d’alcalde d’Urbanisme, en farà breument la presentació, endavant, 

Sr. Terrades:
Portem la denegació definitiva del Pla Parcial del sector 112, que és el que estar a tocar del polígon 



Cal Gordi i Cal Català perquè hi ha hagut un seguit de prescripcions per part de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona que des del nostre punt de vista feia convenient de que és tornés a iniciar, 
des de bon inici, valgui la redundància l’aprovació d’aquest Pla Parcial . 

En concret, els dos temes més significatius és la necessitat de garantir l’enllaç de la xarxa viària entre 
els polígons industrials de Granollers i de Montornès del Vallès en aquesta zona. Recordem que 
aquest sector, és un sector discontinu que està a banda i banda del riu Congost, per tal el garantir 
l’enllaç a la xarxa viària correspondria al marge esquerra del riu, a tocar del que seria el complex 
mediambiental, al sud de la ciutat i passats al marge dret del riu, també s’ha considerat que el torrent 
de Cal Català que en el nostre catàleg d’espais naturals d’interès municipal està catalogat, estava 
doncs dintre d’una zona considerada privada i s’ha considerat des de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme que fruit d’aquesta protecció que el propi municipi li havia donat al tram aquest del 
Torrent de Can Català, havia de passar o ha de passar com a espai de titularitat pública. Hi ha alguns 
temes menors de ordenació de volumetries, però aquests son els temes principals que ens porten a 
proposar avui en el Ple la denegació d’aquesta aprovació definitiva i iniciar en aquelles qüestions que 
cal modificar tot el procés des del seu inici .

Alcalde president:
Molt bé, no hi ha demanades intervencions, si que hi ha demanada votació ¿vots favorables a la 
proposta? 16 ¿vots contraris? Cap ¿Abstencions? 7. Per tant quedaria aprovada la proposta. 

El senyor Canet s'absenta durant aquesta votació.

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     ::::    7777 PPPPPPPP::::    2222 CIUCIUCIUCIU::::    5555

Alcalde president:
Passem a la Junta de Portaveus, senyora secretària, hi ha una moció, endavant, 
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

15151515).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE SUPORT A L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIRMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE SUPORT A L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIRMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE SUPORT A L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIRMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE SUPORT A L’EXERCICI DEL DRET A DECIDIR    
PRESENTADA PER ERCPRESENTADA PER ERCPRESENTADA PER ERCPRESENTADA PER ERC

Des de fa ja mesos molts ciutadans i ciutadanes de Catalunya han destinat esforços, i encara ho estan 
fent, en l’organització de consultes populars sobre la independència. A dia d’avui, més de quatre-cents 
seixanta municipis ja n’han celebrat i més de mig milió de persones han emès el seu vot , tot convertint 
aquestes consultes en una clara lliçó de democràcia en l’exercici de la sobirania popular .  

El context de celebració d’aquestes consultes populars ofereix un marc d’aprenentatge democràtic i de  
normalització de l’exercici del dret a decidir irrenunciable . La iniciativa ciutadana és, a més, un valor 
que dóna consistència, enforteix i enriqueix el teixit social i polític de qualsevol col�lectivitat i , per tant, 
també les realitats municipals de casa nostra. 

Posant en valor la importància de la celebració d’aquestes consultes, ara és el moment de continuar 
emprenent noves iniciatives amb la finalitat d’articular un ampli moviment ciutadà a favor del dret a 
decidir. La Llei de Consultes aprovada pel Parlament de Catalunya enguany ofereix, en aquest sentit, 
garanties en la consulta a la ciutadania de Catalunya d’aquells temes que siguin del seu interès. Tant 
és així que a dia d’avui ja ha estat possible iniciar el procés de desenvolupament d’una Iniciativa 
Popular que peticiona la celebració d’una consulta sobre la independència de Catalunya. La Mesa del 
Parlament, admetent a tràmit la proposta, ha donat llum verda al desenvolupament del procés que, en 
darrera instància, ha de permetre debatre i votar en el Parlament de Catalunya la convocatòria 
d’aquesta consulta sobre la independència. 

Tenint en consideració aquesta conjuntura política i social, s’evidencia que el marc polític i jurídic 
vigent suposa una restricció en l’avenç cap a la plena sobirania nacional. I és en aquest sentit que cal 



continuar treballant amb el màxim respecte i civisme per eixamplar la consciència democràtica vers el 
dret a decidir. 

    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 Iniciativa Popular presentada al Parlament de Catalunya , i admesa 
a tràmit per la Mesa, amb la finalitat que es convoqui un referèndum oficial sobre la independència 
de Catalunya, d’acord amb la recent aprovada Llei de Consultes. 

2. Reafirmar el compromís del món local amb el dret a decidir del poble català, i com a mostra 
d’aquest compromís facilitar la recollida de signatures que s’iniciarà en les properes setmanes . 

3. Reclamar la màxima unitat d’acció entre organitzacions que treballin amb la finalitat d’enfortir les 
condicions per millorar l’exercici del dret a decidir . 

4. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya i als portaveus dels diferents 
grups amb representació a la cambra.  

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA 
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::     ERC i CIUERC i CIUERC i CIUERC i CIU
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    PSC i PPPSC i PPPSC i PPPSC i PP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    CapCapCapCap

Alcalde president:
Molt bé, doncs entrem en l’apartat de precs, preguntes i interpel�lacions,

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

Alcalde president:
Per part d’ERC, endavant, 

Sra. Alcalde:
Si, una pregunta, pel regidor d’Urbanisme o pel mateix Alcalde, voldríem que ens confirméssiu si el 
grup aquest, el SACRESA, el grup de la família Sanahuja que ha entrat en fallida, tal i com diu la 
premsa té terrenys a Granollers, si ens ho podeu confirmar, i si no doncs ja…i si aquests poden estar 
d’alguna manera afectant algun desenvolupament del projecte del PAM.

Alcalde president:
Senyor Terrades, a mi no em consta que SACRESA, tingui res, 

Sra. Alcalde:
No, més que res perquè ho diu la premsa, ¿eh?

Sr. Terrades:
Jo no he llegit la premsa avui perquè estava ocupat amb altres qüestions però, 

Alcalde president:
No, no fem diàlegs. En tot cas, hi ha una pregunta que és si SACRESA té terrenys a Granollers o no si 
a la senyora regidor li consta ho diu i si no,

Sr. Terrades:
Haurem de consultar l’IBI per sapiguer si té terrenys. Jo personalment no ho sé.



Alcalde president:
Alguna altra pregunta, per part del Partit Popular, endavant, perdó, 

Sr. Terrades:
En tot cas el que farem serà consultar els serveis d’economia de l’Ajuntament de Granollers per 
sapiguer si hi ha alguna propietat d’aquest grup a la ciutat de Granollers,

Alcalde president:
Dit d’una altra manera, no està en cap taula de negociació de cap instrument urbanístic que 
coneguem, endavant,

Sr. Hernández: 
Si, gracias señor alcalde, mas bien es un recordatorio, recordarle, si me lo permite que cuando fui 
substituido como portavoz suplente y substituido de las Comisiones como de Urbanismo, como de 
Servicios, como en Seguretat Ciutadana, mantuve varias reuniones con usted, evidentemente en 
disconformidad, sobre los temas que había manifestado en dichas comisiones y que se me habían 
quedado sin contestar. Se lo manifesté, no tengo ningún inconveniente en recordárselos y usted me 
contestó que haría que los concejales de turno me llamaran para tratar los temas. ¿Es así?. Hace un 
largo año de ello, y no ha sucedido esto ¿hay algún motivo especial?

Alcalde president:
No, en tot cas, és evident que vostè ha deixat d’assistir en el plenari en molts moment, i per tant 
tampoc hi ha hagut ocasió que els regidors es creuin amb vostè en les Comissions Informatives. Jo el 
que he ofert a vostè o a qualsevol regidor sempre, és la possibilitat de parlar amb qualsevol 
responsable municipal, i els responsables municipals em consta que han parlat amb molts regidors i 
també amb vostè, 
¿Alguna una altra pregunta?

Sr. Hernández:
Si, bueno me basaré en concreto en hacerle preguntas referente a estos temas. Por ejemplo, me 
gustaría saber ¿qué licencia de actividad tenía concedida el negocio instalado anteriormente en el 
local número 3 de la comunidad de propietarios Cellecs núm. 1 de Granollers? Que fue una pregunta 
que se quedó cuando me substituyeron de las comisiones y lo he preguntado en varias veces y no se 
me ha contestado.

Alcalde president:
Bé, en tot cas jo diria que no és obligatori que els regidors portin aquí el fitxer de les activitats de local 
per local. En tot cas, el regidor Albert Camps farà l’averigüació pertinent i li contestarà. ¿Més 
preguntes?

Sr. Hernández:
Si, bueno yo señor Alcalde perdone con todo el respeto considero que es muy importante saber que 
actividad porque aquí ellos los regidores de Seguridad Ciudadana y el Albert Camps en concreto de 
Servicios tienen conocimiento como se habían utilizado una cinta policial, es decir se había 
acordonado una zona,

Alcalde president:
Perdó, perdó, perdó, m’agradaria que sapiguéssim a on estem, estem en un apartat de precs, 
preguntes i interpel�lacions, si pot formular la pregunta, si us plau, 

Sr. Hernández:
Le vuelvo a preguntar, ¿qué actividad había concedida en el local número 3 de la calle Cellecs núm. 1 
de nuestra ciudad?



Alcalde president:
Li tornem a contestar que el regidor no té cap obligació de portar el fitxer d’activitats a sobre, que ho 
mirarà i que li contestarà, endavant

Sr. Hernández:
Permítame, puesto que en dicho local había un peligro permanente como eran 32 toneladas, 32 
toneladas de ropa usada, empaquetadas en un local de 45 metros, ¿se imagina por un momento señor 
Alcalde que se hubiera producido un fuego aquí en este local? ¿Qué hubiese pasado?

Alcalde president:
En tot cas em reitero en que el senyor regidor responsable d’activitats haurà analitzar aquest tema i 
contestar-lo degudament, ¿més preguntes?

Sr. Hernández:
En el mismo local ¿Qué actividad hay actualmente? ¿Qué licencia de actividad hay actualmente 
concedida y que horarios? Por favor,

Alcalde president:
Escolti, prenem nota de la seva pregunta, tothom que ens acompanya pot entendre que el regidor no 
tingui registrat en el seu cap aquesta informació, a no ser que li tingui, perquè l’Albert Camps és 
sorprenent, jo aquí també podria quedar descol�locat, però en tot cas, no té cap obligació de recordar 
totes les activitats de la ciutat que son aproximadament unes 3.000, si no vaig errat. 

En tot cas, senyor Camps si té algú a la memòria i vol dir alguna cosa, però no té cap obligació de 
fer-ho i pot contestar a la propera sessió del plenari. 

Sr. Camps:
Home, sé l’activitat que hi havia abans, sé l’activitat que hi ha ara perquè jo em conec la ciutat i la 
trepitjo contínuament, però el que si que faré serà trametre-li la documentació oficial, en la que consta 
a l’expedient i perquè es conegui i per tant ja li faré arribar. On consta tots els tràmits que s’han fet en 
l’activitat que hi havia abans i l’activitat que hi ha actualment .

Alcalde president:
Per tant el compromís queda tal com el formula el regidor. ¿Alguna altra pregunta?

Sr. Hernández:
A usted le hice muchas preguntas señor Alcalde. Por ejemplo, que no estaba de acuerdo como se 
programaban las obras porque se perjudicaba directa o indirectamente a los comercios que fue 
cuando me relevo a que me lo contestarían sus concejales. Incluso la ineficacia de algunas obras 
ejecutadas que en su momento, como bien dice el concejal, yo le demostraré donde estaban.

La actitud mostrada por el  Inspector Jefe de su Policía Local, 

Alcalde president:
Perdoni, en tot cas, una mica perquè sapiguem, repeteixo, a on estem, està formulant consideracions i 
no formula cap pregunta i en tot cas, salta d’un tema a un altre, si us plau, ¿pot emetre alguna 
pregunta? I si no, no fem ús de la paraula d’una manera indiscriminada perquè no és l’apartat aquest, 
endavant,

Si em permet, li demano que concreti les preguntes i intentarem també concretar les respostes, si 
anem fent consideracions ens podem passar aquí tota la nit i no és l’objecte de l’apartat de precs, 
preguntes i interpel�lacions, endavant,  



Sr. Hernández:
Me viene a la mente que realmente volveré a trabajar como había trabajado anteriormente, con el 
objetivo que se me escuche en las denuncias que he hecho referente a malos temas de nuestra 
ciudad y muy muy preocupantes. Pero bueno, como preguntas quiero preguntar ¿Qué intervención se 
ha hecho en la recién inaugurada plaza de la Libertad hace 2 o 3 semanas?

Alcalde president:
En tot cas, ¿quina intervenció, pot concretar si us plau? Perquè és clar, 

Sr. Hernández:
Si, es decir, hay una plaza que se ha inaugurado, que usted inauguró hace escasos 2 meses, algo 
más, poco más,

Alcalde president:
Bastante más,

Sr. Hernández:
Permítame, y se ha hecho ya una intervención por encharcamiento de agua ¿es así?

Alcalde president:
En tot cas, la pregunta va d’obres, 

Sr. Hernández:
Si.

Alcalde president:
Perquè m’agradaria que les formulés directament, perquè es que em costa d’entendre la veritat, 
endavant, 

Sr. Camps:
Efectivament en el paviment de la plaça quan va ploure, em tingut una temporada de pluges, doncs es 
va detectar que hi havia algun espai que es formaven bases i que s’havia de corregir. Això és habitual 
quan es fan les obres que han de quedar i això havien comentat alguna altra vegada, doncs en 
perfecte estat. Com que es va detectar i l’obra estava en garantia aquesta actuació s’ha fet per part de 
l’empresa que va fer l’obra i en aquest moment s’ha resol el tema. Com també, queda pendent de 
resoldre de la plaça, doncs la substitució d’un joc infantil i també en les properes setmanes també es 
procedirà a la seva substitució.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas li recordo que són tres minuts i que els està exhaurint , endavant, 

Sr. Hernández:
En Vidal i Jumbert, ¿Qué intervención se ha hecho y que ha tenido bloqueada la calle durante 3 
semanas? Y es una de las tres salidas que tenemos del barrio, teniendo en cuenta que Antonio Gaudí 
también ha estado cerrada mas de un mes. ¿Qué intervención se ha llevado a cabo?

Alcalde president:
En tot cas, com que es una pregunta concreta, el senyor regidor li pot explicar, 



Sr. Camps:
Al carrer Vidal i Jumbert no crec, no em consta que ha estat una actuació d’obres, en tot cas ho 
miraré, exactament de la meva responsabilitat, del carrer Antoni Gaudí si que en puc parlar, és una 
actuació que forma part del Pla de Barris que consistia en l’ampliació d’unes voreres seguint un 
projecte que ja estava establert per l’anualitat 2010 i que ja està acabada des de fa unes setmanes, hi 
ha oberta la circulació com hem fet en tants i tants altres carrers del barri doncs que jo penso que en 
el termini de quatre anys s’han renovat a la pràctica totalitat, ho hem fet perquè creiem que era 
necessari fer-ho amb una inversió del Pla de Barris que ha suposat uns 4 milions d’euros invertits a 
parts iguals entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers .

Alcalde president:
Moltes gràcies, ¿més preguntes?

Sr. Hernández:
Haber, señor Camps, no es cierto que cuando se renovó el tramo comprendido entre Cellecs i Camino 
Viejo de Canovellas yo le hice saber que había un colector hundido y que antes de renovar la calle se 
tuviese en cuenta eso y ahora se ha tenido que renovar ese colector o se ha tenido que crear una 
arqueta porque se ha vuelto a hundir ese colector y como bien le he dicho anteriormente ha estado 
cortada la calle tres semanas y nos ha tenido bloqueado el barrio ¿Es así o no?

Alcalde president:
En tot cas, el senyor Camps l’ha contestat, si vol formular alguna altra pregunta, en tot cas, 
l’aclariment successiu el farà en el moment oportú, endavant, ¿més preguntes?

Sr. Hernández:
Si, le quiero hacer una petición, un ruego ¿Cuándo se colocarán las placas de prohibición de animales 
en los jardines y zonas verdes del barrio?

Alcalde president:
Prenem nota si no s’han col�locat i els col�locarem el més aviat possible , ¿més preguntes?

Sr. Hernández:
Si, un ruego, para usted señor Alcalde, tengo entendido, si mi información es correcta que en el 
anterior Pleno usted como tema estrella tocó o dijo la renovación total del barrio Congost de 
Granollers, ¿es así? Expuso como tema estrella del pleno anterior expuso la renovación total del 
barrio Congost de Granollers, 

Alcalde president:
Miri li contestaré amb tota rotunditat, l’obligació d’un regidor és venir als plens i vostè sabria quins son 
els temes estrella i hagués vingut al Ple. ¿Alguna altra pregunta?

Sr. Hernández:
Si, le quiero decir señor Alcalde que usted conoce perfectamente lo que en si seria una renovación del 
barrio Congost de Granollers, por ejemplo, desatrancar el Plan 136, el Sector 34, el Sector B, la 
ampliación de las calles, 

Alcalde president:
Pregunto ¿Alguna altra pregunta?

Sr. Hernández:
Le ruego que no utilice el barrio Congost como renovación después de que la realidad del barrio 
Congost lo que se han hecho son cuatro actuaciones en concreto.



Alcalde president:
Molt bé, senyor Hernández, en tot cas, no faré cap comentari sobre els seus comentaris, li recordo 
que estem en l’apartat de Precs, Preguntes i Interpel�lacions, vostè s’ha de limitar a fer precs, 
preguntes o interpel�lacions i també òbviament per opinar com van els plens és un bon consell 
demanar-li que vingui ¿Més precs, més preguntes?

Sr. Hernández:
No.

Alcalde president:
¿Més precs, més preguntes o interpel�lacions? Endavant,

Sr. Canet:
Moltes gràcies senyor Alcalde. Fa prop d’un mes es va presentar el document que tenim aquí davant 
que és el Pla del passeig urbà amb l’objectiu i segons llegeixo textualment de guiar, harmonitzar les 
transformacions incloses, els processos socials, econòmics i ambientals de la ciutat. Pla que ens 
sembla una eina útil i que cal tirar endavant, però queda clar, però que sense el Pla estigui a punt si 
que cal prendre mesures davant de situacions paisatgístiques, entre comentes, que des del nostre 
grup considerem intolerables, que van contra el sentit comú i que lluny de desaparèixer cada cop son 
més evidents i lamentables. Em vull referir al seguit d’horts il�legals que s’estenen als marges de la via 
del tren, en especial els trams que van entre el pont de l’Hospital i el pont de la Font Verda i els que hi 
ha passada l’estació fins a Can Bassa. Els tancaments amb andròmines de tota mena, sumiers de llit, 
reixes i des de fa un temps fins i tot, petites construccions que en algun cas fins i tot hem comprovat 
que allotgen petit animal, aviram en concret, donen la benvinguda als viatgers d’una manera 
lamentable en ple centre de Granollers. Una imatge tercemundista de xabolisme que ens recorda la 
postguerra que considerem que és intolerable, aquesta situació ja la vàrem denunciar en comissió fa 
tres anys, va ser de les primeres coses que els hi vaig dir jo, personalment, en començar la 
legislatura. La resposta va ser que davant l’imminent projecte de cobriment de la via, aquests horts i 
altres construccions desapareixerien. És evident que això no ha estat així, ni el cobriment ni la 
desaparició dels horts. Tanmateix, els puc constatar que en el sector que queda prop del carrer Enric 
Dunant han proliferat d’una manera espectacular, el nostre prec és que els demanem una intervenció 
decidida i que en tot cas es faci complir la normativa vigent sense més dilació i que es desmantellin i 
adecentin aquests espais.

Alcalde president:
Moltes gràcies, no sé si el regidor d’urbanisme o el regidor de medi ambient ¿Volen fer alguna 
intervenció? Endavant,

Sr. Terrades:
Bé, en tot cas per dir-li que el document que ha de regular el tema de paisatge urbà en aquests 
moments està en fase de diagnosi interna dels Serveis Territorials, en el moment que hi hagi un 
document base més elaborat que la primera proposta que els van fer a mans, que ens permeti obrir 
processos de participació amb altres col�lectius interessats en aquest document i que han expressat la 
seva voluntat de participar més enllà o conjuntament amb els grups polítics, doncs es farà a mans 
aquest document.

Respecte a que jo creia que era el tema central de la seva pregunta, tots aquests horts il�legals estan 
en zones d’influència d’ADIF, des de l’Ajuntament de Granollers des de l’Àrea Territorial es fan decrets 
per tal de que ADIF tingui els seus espais, si se’m permet l’expressió, en perfecte estat de revista, fins 
i tot, vostè recordarà que en les zones sud de la ciutat a l’alçada entre l’estació i el barri de Can Bassa, 
al Pla de Baix, també havien sorgit alguns problemes d’aquests i van haver-hi una actuació de 
desmantellament d’aquests horts il�legals. En tot cas, seguirem a ADIF perquè en la seva zona 
d’influència faci la feina que ha de fer o faculti a l’Ajuntament de Granollers a actuar subsidiàriament .



És cert que aquesta proliferació d’horts il�legals s’ha produït en els darrers temps en algunes zones i 
que probablement està originat també per les situacions complicades que algunes persones de la 
ciutat poden passar en aquests moments. Això no és excusa perquè l’Ajuntament de Granollers té una 
zona justament perquè aquells ciutadans que ho vulguin puguin tenir un hort i per tant, el que farem 
serà requerir a l’Administració d’Infraestructures Ferroviàries perquè en aquella zona que és propietat 
seva faci les actuacions pertinents i que en tot cas l’Ajuntament subsidiàriament pugui actuar .

Alcalde president:
¿Més preguntes senyor Canet? Endavant,

Sr. Canet:
En tot cas, quan feia referència al Pla del passatge urbà era en sentit favorable, però si que si els 
demanaria que apliquéssim en contundència l’article 162 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de 
Granollers on li llegeixo textualment: “en la zona de protecció no es podran realitzar-se obres ni es 
permetran més usos que aquells que siguin compatibles amb la seguretat de tràfic ferroviari prèvia 
autorització atorgada per ADIF i sense perjudicis de les competències de l’administració local”. 
Nosaltres pensem que aquest tema ja fa massa temps que dura, probablement la colluntura 
econòmica actual ha produït efectivament,  s’hagin estès  les activitats d’aquests horts, crec que 
l’Ajuntament disposa de terrenys amb abundància per facilitar a aquestes persones horts per anar a 
treballar, inclòs crec que en algunes zones de Palou estarien fins i tot contents. El que no pot ser de 
cap manera, és veure com fins i tot amb un horts d’aquests es celebra una verbena de Sant Joan, 
algun hort d’aquests comença a disposar, fins i tot, d’enllumenat i en algun hort d’aquests ja li 
repeteixo s’ha trobat aviram. La imatge que s’està donant de l’entrada de Granollers és lamentable, els 
hi dic de bona fe i és un prec que els faig i si convé el faré per escrit . Escoltim, vostès, amb la quantitat 
de temps que fa que això dura i amb la llei a la ma i amb no només amb aquest article, si no amb 
molts d’altres, el nostre prec és que actuïn d’ofici.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas prenem nota i evidentment hi ha marges legals que s’han de tenir en compte i que 
els tenim en compte. En tot cas, prenem nota i treballarem sobre aquest tema com hem vingut fent 
d’una manera permanent ¿eh?. ¿Més preguntes senyor Canet?

Sr. Canet:
Si. Voldríem que se’ns fes una valoració sobre el caos circulatori que es va originar el divendres dia 4 
de juny, concretament a la tarda i fins aproximadament les 22 hores, en especial la zona de la 
confluència dels carrers Girona amb Francesc Ribas i quines mesures es van prendre . Moltes gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, si em permet recalarem la informació que vostè precisa i li explicarem exactament com 
es valora el trànsit d’aquest dia. ¿Més preguntes?

Sr. Canet:
Més preguntes. A l’inici de la legislatura varen denegar-nos l’accés al llibre d’actes de la Policia Local 
basant-se amb un informe elaborat pel senyor Colomer, Cap de la Policia Local, no pas per cap lletrat 
i basant-se bàsicament en la protecció de dades, amb la llei de protecció de dades i el secrets de 
sumari, secrets que pel que veiem no son per tothom igual, si no per alguns de l’oposició ja que en 
algun cas ens assabentem per la premsa de fets que succeeixen a la ciutat on ha participat la Policia 
Local, però bé, a canvi de negar-nos aquell accés es va pactar que mensualment se’ns passaria un 
resum dels fets allà recollits. ¿Sap quin ha estat el resultat d’aquests 3 anys, per tant, 36 mesos? 1 sol 
resum. És obvi, que per part seva no han complert allò que es va pactar, és per això salvaguardant 
l’anonimat de les persones, adreces i qualsevulla dada tornin a la bona costum d’antuvi de facilitar-nos 
una còpia d’aquest llibre. És factible de complir amb la llei i donar informació del que està passant a la 
ciutat. Aquest és el nostre parer. Moltes gràcies.



Alcalde president:
En tot cas, dir-li que fa més de tres anys que es va produir aquest informe que no era exclusivament 
informe del Cap de la Guàrdia Urbana, si no també un informe del Secretari d’aleshores que va avalar 
del tot la posició del senyor Lluís Colomer i va manifestar la legislació vigent pel que fa, en tot cas, ara 
em passen l’informe del senyor Amorós, ara no el llegiré. El que si que vull és dir-li la data, 7 de febrer 
de 2005, el senyor Amorós ens informa que efectivament el Cap de la Guàrdia Urbana actua en 
conseqüència quan creu que per diversos motius, atès la legislació vigent, l’accés als partes de la 
Guàrdia Urbana han de ser restringits només a l’Alcalde i al Regidor corresponent. Informe de 7 de 
febrer de 2005. ¿Més preguntes?

Sr. Canet:
Bé, en tot cas tampoc ens ha respós a l’incompliment del seu compromís de facilitar-nos aquest 
resum. Ja li dic, de 36 mesos, un sol resum. Bé en tot cas hi ha raons per negar-nos l’accés lluny dels 
que vostès eximeixen, perquè si tinguéssim accés a aquest llibre potser ens assabentaríem de coses 
que passen a la ciutat i fins i tot de coses que passen a dins el cos de la Policia Local i permetin que li 
faci una pregunta ¿En alguna ocasió s’ha escapat algun tret accidentalment dins les dependències de 
la Policia Local?

Alcalde president:
Doncs, com pot imaginar, no tinc en aquests moments aquesta informació. En tot cas, el regidor pot 
contestar si vol, endavant, 

Sr. Segovia:
Hace aproximadamente un año y medio y en la sala donde se guardan las armas, si es cierto.

Alcalde president:
¿Més preguntes?

Sr. Canet:
¿Potser algun membre per aquest fet fos sancionat o es va passar per alt aquest incident?

Alcalde president:
En tot cas, pot contestar o pot fer-ho per escrit en un altre moment, en tot cas, endavant,

Sr. Segovia:
Hasta el momento costestaré las que recuerde. A esta persona se le requirió al despacho, tanto del 
jefe como por mi mismo, nos dio su versión, fue un accidente totalmente fortuito y por lo tanto no 
creemos oportuno abrir ningún tipo de expediente.

Sr. Canet: 
Moltes gràcies. ¿Potser que algun membre de la Policia Local hagi tingut un accident amb una moto 
del parc sense logotipar fora de l’horari laboral i atenent assumptes privats?

Alcalde president:
En tot cas, si em permet facilitar el llistat de preguntes sobre aquest tema podrem ser més eficients i 
més eficaços alhora de contestar, no sé si el senyor Segovia té informació sobre aquest tema, en tot 
cas, senyor Segovia si no la té ja contestarem com el reglament preveu que és en el proper Ple,

Sr. Segovia:
Ahora no me consta, pero si nos hace llegar…bueno lo miraré, no recuerdo que sea en horas de 
trabajo, que han tenido accidentes sí, en horas de servicio sí, y fuera de su horario de servicio sí, con 



su propia moto, también.

Alcalde president:
¿Més preguntes?

Sr. Canet:
Si vol me les pot contestar en el proper Ple, sense cap inconvenient. ¿És possible que un radar de la 
C-17, fora del nostre terme municipal hagi sancionat un vehicle de la Policia Local concretament una 
motocicleta per excés de velocitat?

Alcalde president:
En tot cas, jo crec que el regidor no té cap obligació a contestar aquest interrogatori, prenem nota de 
la pregunta i ho analitzarem i ho contestarem, endavant,

Sr. Canet:
Ja li he dit abans que me les podia contestar en el proper Ple. En alguna ocasió hem sentit que els 
membres de la Policia Local no cobren més per posar més sancions, però si bé és cert que els agents 
cobren un plus de productivitat. ¿Es pot dir quin és el criteri d’aplicació d’aquest plus? I li dic perquè 
ens sembla que pot ser que ¿el plus i el nombre de denúncies tingui alguna relació?

Alcalde president:
Bé, en tot cas, el senyor Segovia contestarà en el proper Ple. Endavant,

Sr. Canet:
Molt bé. Perdó senyor Alcalde, fa poc en la presentació de la memòria de la Policia Local vostès varen 
dir que el nombre de denúncies es va mantenir en els nivells dels anys anteriors , cosa que si que si és 
cert, però tenint en compte que en una Comissió es va fer esment a un estudi de la Diputació de 
Barcelona on es deia que hi havia una xifra de descens de la circulació a la nostra ciutat avaluada en 
l’any 2009 entre un 15% i un 18%, vostès poden considerar que atenent a aquest descens de la 
circulació entre un 15% i un 18% i el manteniment del nivell de multes, ¿vostès creuen que es pot 
considerar que hi hagut un augment entre un 15% i 18% de l’imposició de sancions?.

Alcalde president:
En tot cas, insisteixo, contestarem en el proper Ple, endavant,

Sr. Canet:
Moltes gràcies senyor Alcalde. Continuant amb la memòria de la Policia Local veiem que la nova 
rotonda de Can Bassa és el tercer punt negre de la ciutat. ¿Com s’expliquen que una obra que no té ni 
un any s’hagi convertit en aquest punt negre de la ciutat? Moltes gràcies.

Alcalde president:
Contestarem en el proper Ple, endavant,

Sr. Canet:
Arran de la sanció que es va imposar, que va imposar el Cap de la Policia Local a un ciutadà que viu a 
la zona de vianants vàrem anar visitar els seus veïns més propers per preguntar-los sobre si se’ls 
havia informat de l’existència d’aquest distintiu que permet circular per l’esmentada zona. El resultat 
que nosaltres vàrem obtenir va ser aclaparador, 7 a 0 dels veïns consultats, de fet no ens va 
sorprendre massa perquè els mateixos regidors no son capaços de trobar amb quina comissió s’ha 
informat de l’existència d’aquest nou distintiu a la ciutat. Arran d’aquest resultat ens preguntem: ¿Com 
es va informar? ¿A qui es va informar i quin distintiu tenen els cotxes que venen diàriament a 



descarregar i circulen pel nucli peatonal? Moltes gràcies.

Alcalde president:
També l’incorporem a les respostes globals, atès que són preguntes fragmentades d’un tema més 
general que el senyor regidor contestarà a la propera sessió.

Sr. Canet:
No tinc més preguntes, senyor Alcalde. Moltes gràcies.

Alcalde president:
¿Més preguntes? No.

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