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 Alcalde president:
Bé, molt bona tarda. Veig que ens ha arribat el Jordi Terrades però que se m'ha deixat un escó buit i li 
ha anat a ocupar. En tot cas, iniciem la sessió plenària ordinària del mes d'octubre, perdó, del mes de 
novembre. El senyor Gutiérrez s'incorporarà, estava a la sala. 
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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:
En tot cas, pertoca en primer lloc preguntar als membres del plenari si hi ha alguna esmena a l'acta 
del mes d'octubre, ¿no?, per tant la donem per aprovada. 
Senyora Secretària vol procedir als punts números 2 i 3, si us plau, 
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Alcalde president:
Moltes gràcies. Per tant restem assabentats d'aquests dos punts i passem a la Comissió Informativa 
de l'Àrea de Govern i Economia, el punt número 4, senyora secretària, 
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Atès que la Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi envers 
persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que hagi tingut un extraordinari 
relleu o transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei i dedicació al progrés i benestar de la 
població i la ciutadania, i també a les que hagin destacat especialment en el treball per 
l'associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals , esportives, cíviques, econòmiques i socials.

La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers de data 21 de setembre de 2011 va acordar 
iniciar el procediment per a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat 2011 a les següents persones: al 
senyor Donat Puig, al senyor Miquel Roca i al senyor Joan Bretcha, a títol pòstum  i va designar la 
senyora Alba Barnusell i Ortuño com a instructora de l 'esmentat procediment.

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

Reglament de distincions de la ciutat de Granollers aprovat pel Ple municipal de data 30 de novembre 
de 2004, i que regula la concessió de distincions a aquelles persones físiques o jurídiques que per la 
seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics honorin la ciutat .

Article 8è. La concessió de la Medalla de la Ciutat, l'acordarà la corporació municipal, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, a proposta de l'Alcaldia i fet prèviament l'expedient en el qual hauran 
de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests honors.

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

Atorgar la Medalla de la Ciutat 2011 a les següents persones: al senyor Donat Puig, al senyor Miquel 
Roca i al senyor Joan Bretcha, a títol pòstum.

Es distingeix Donat Puig i ComaDonat Puig i ComaDonat Puig i ComaDonat Puig i Coma (Queralbs, 1914) per la seva llarga trajectòria com a mestre iniciada 
amb tan sols 19 anys a l'Escola Nacional i que va continuar breument a l'Escola de la Generalitat 
abans d'anar al front. Al no poder reingressar a l'Escola de la Generalitat després de la guerra, Donat 



Puig va impulsar la creació de l'Escola privada Educator de Granollers on va posar en pràctica els 
mètodes d'ensenyament propis de la República, en un moment en què l'ensenyament no tenia el valor 
que ara té. Alhora Donat Puig ha estat vinculat durant anys a moltes entitats granollerines, un cop 
tornat a Granollers després de tot un periple durant la Guerra Civil, que li va comportar el confinament 
en camps de concentració. Va ser ell qui va propiciar fa més de cinquanta anys la fusió del Club de 
Ritme, entitat que presidia en una època d'intensa activitat musical i un miler de socis, amb el Casino 
de Granollers, presidit aleshores per Pere Canal i Baliu. També va ser un dels socis numeraris de 
l'Associació Cultural, on va presentar dues ponències en el Centre d'Estudis; va estar vinculat a la 
Mútua del Carme des dels seus inicis i va formar part de la junta de la Creu Roja durant diversos anys, 
on també va fer de professor.  

Es distingeix Miquel Roca i MasMiquel Roca i MasMiquel Roca i MasMiquel Roca i Mas (Granollers, 1936) per la seva llarga i encara activa trajectòria en el 
món de l'handbol, tant esportiva com administrativa. Com a jugador es va iniciar en el BM Granollers, 
club amb el qual va guanyar dos campionats d'Espanya a principis de la dècada dels seixanta i va ser 
internacional amb la selecció espanyola. Tanmateix en la seva trajectòria destaca el seu palmarès 
com a entrenador: ja que va aconseguir tres lligues i dues copes del Generalísimo amb el BM 
Granollers en la dècada dels 70. També va entrenar el Calpisa d'Alacant, amb qui va assolir tres 
lligues consecutives i dues copes del Rei, també en els anys setanta, i el FC Barcelona, amb qui va 
guanyar una lliga.
Com a directiu ha passat per diversos estaments en el món de l'handbol: gerent i director tècnic de la 
Federació Catalana d'Handbol; membre de la Junta Directiva de la Real Federació Española de 
Balonmano; observador de la EHF (Federació Europea d'Handbol); gerent i president de l'Asobal, la 
lliga espanyola d'handbol; i tresorer de la Federació Internacional d'Handbol. També va contribuir a 
l'èxit dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 en la seva tasca de director de la competició d'handbol. 
Actualment és vicepresident primer de la Federació Internacional d 'Handbol, del seu Comitè Executiu i 
delegat tècnic per a les olimpíades.

Es distingeix Joan Bretcha i FornsJoan Bretcha i FornsJoan Bretcha i FornsJoan Bretcha i Forns (Granollers, 1966-2010), com a activista social i cultural, artífex de 
nombroses iniciatives encaminades a contribuir al creixement qualitatiu de la ciutat i al benestar de les 
persones. La seva personalitat i carisma, el van convertir en una figura important a l’hora de tirar 
endavant projectes i iniciatives tant en l’àmbit laboral com associatiu,  des dels diferents grups i 
entitats de què va formar part, guiat  per l’esperit constructiu, la voluntat de compromís i defugint els 
protagonismes.   
Sempre va compaginar la seva dedicació professional com a forner i farmacèutic amb la seva gran 
afició a la música. Des de l’any 1997, va ser coorganitzador del Cicle i el Festival de Jazz de 
Granollers, situant la ciutat al mapa jazzístic català. Com a guitarrista, l’any 1986 va ser membre 
fundador del grup d’animació infantil El Tramvia Blanc, amb el qual va tocar durant més de vint anys. 
També va estar als inicis de la Big Band de Granollers, l’any 1997.  En l’àmbit social, l’any 2010 forma 
part del nucli impulsor de l’entitat Amics d’El Xiprer, de suport i difusió a la tasca d’El Xiprer, i 
d'acompanyament a les persones amb dificultats econòmiques. 
Corredor de fons –va participar a la Mitja Marató de Granollers onze edicions seguides-, també va 
aportar el seu gra de sorra en iniciatives de tipus cultural  com el Pingra i la Festa Major; comercial, a 
través de Gran Centre; i mediambiental, com a membre de l’entitat  Via Vallès. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies. La regidora de Cultura, com instructora de l'expedient, té la paraula, endavant, 

Sra. Barnusell:
Moltes gràcies Alcalde i bon vespre a tothom. 

Un any més quan arriben aquestes dates, en aquest cas  tinc el privilegi i l'honor de poder presentar 
en el ple de la ciutat aquest punt tan entranyable com és l'atorgament de les medalles de la ciutat. Un 
dia per a la memòria i per a la història de la ciutat. Un reconeixement de tot el consistori en ple i 
unànime. En definitiva, un reconeixement de tota la ciutat a aquestes persones que han treballat i 
treballen, des de la il�lusió, l'estimació i l'optimisme per la seva i per la nostra ciutat, Granollers.

A mi em correspon com a regidora instructora de l'expedient fer lectura dels mèrits i dels 
reconeixements pels quals s'ha decidit atorgar la medalla de la ciutat a cadascuna d'aquestes 



persones. Intentaré ser breu i no allargar massa la meva intervenció, i per tant, no seré exhaustiva. 
Dir-vos, que en aquest cas,  que les trajectòries de cadascuna d'elles les trobareu més extenses en la 
publicació ja habitual el proper 22 de desembre, el dia de lliurament de les Medalles de la ciutat de 
l'enguany.

Abans de continuar, però, deixeu-me fer un petit parèntesi, per agrair, la sempre imprescindible i 
professional i feta sobretot, en aquest cas, amb molta cura, la feina de tots i cadascun dels tècnics 
municipals del gabinet d’imatge i comunicació, encapçalada en aquesta ocasió per la Montse, la Imma 
i la Miriam, i també a totes les persones, familiars i amics que ens heu dedicat bona part del vostre 
temps a facilitar tota la informació i totes les imatges i fotografies que us hem anat demanant . Així com 
també aprofitar per  agrair la presència de tots els que ens acompanyeu avui a la sala .

El passat dia 21 de setembre de 2011, com ja ha dit la senyora Secretària,  la Junta de Portaveus de 
l’Ajuntament de Granollers va acordar per unanimitat atorgar les Medalles de la Ciutat d’aquest any 
2011 a les següents persones: 

al senyor Joan Bretcha i Forns, a títol pòstum,
al senyor, Donat Puig i Coma
i al senyor Miquel Roca i Mas

Seguidament, com he dit,  passaré a llegir els mèrits i reconeixements de cadascuna de les persones, 
pels quals se’ls atorga la medalla de la ciutat .

A Joan Bretcha i Forns, a títol pòstum.
En reconeixement al seu activisme cultural i social, des dels diversos grups i associacions que va 
ajudar a impulsar i de què va formar part, aportant-hi dedicació, compromís i entusiasme. La seva 
personalitat inquieta i polifacètica ha estat darrera de nombroses iniciatives que contribueixen a 
millorar una ciutat  a la qual se sentia profundament lligat. Se'l reconeix també per la seva aportació 
en l'àmbit de l'animació infantil al nostre país, com a membre durant 23 anys del grup: “El tramvia 
blanc”. També en el camp musical com a coorganitzador durant prop de 15 anys del Cicle i del 
Festival de Jazz a Granollers que ha situat la nostra ciutat en el panorama jazzístic de Catalunya. 
Impulsor també d'entitats com “Amics del Xiprer” o membre de “Via Vallès”, entre d'altres, des d'on va 
refermar el seu compromís ciutadà amb Granollers.

A Donat Puig i Coma, se li atorga la medalla en reconeixement per tota una vida dedicada a l'educació 
de diverses generacions de granollerins i granollerines. Com a director i professor de l'escola 
Educator, primer, i de l'escola Educem, després, des d'on va aplicar mètodes pedagògics i innovadors 
promovent l'escola activa, fent que els nens i nenes aprenguessin pel seu propi treball i establint una 
relació de col�laboració entre professorat i alumnat. També es distingeix Donat Puig per la seva 
implicació en diverses entitats granollerines com la Mútua del Carme i la Creu Roja, de les quals va 
formar-ne part com a directiu. L'Associació Cultural, d'on és soci numerari i va presentar diferents 
ponències i en especial també fa més de 50 anys pel seu paper en la fusió del Club de Ritme que ell 
presidia en aquell moment amb el Casino de Granollers contribuint a fer més forta i més potent la nova 
societat sorgida.

En el cas de Miquel Roca i Mas, se li atorga la medalla de la ciutat en reconeixement per la seva llarga 
i encara activa trajectòria en el món de l'handbol, esportivament com a jugador i entrenador del 
Balonmano Granollers va contribuir a la hegemonia estatal del club durant els anys 60 i 70 assolint 
com a entrenador del primer equip tres lligues i dues copes del Generalísimo i fent aportacions que 
van fer evolucionar la pràctica de l'handbol a l'estat. Els seus èxits com a entrenador van continuar 
posteriorment amb altres dos equips de l'elit de l'handbol, el Calpisa d'Alacant i el Futbol Club 
Barcelona. També es distingeix en Miquel Roca per la seva tasca de gestor i organitzador de diferents 
competicions sempre en el mon d'aquest esport. Amb la seva feina Miquel Roca va impulsar la 
Federació Catalana d'Handbol, l'Asobal, la Lliga Espanyola d'Handbol on va fer de gerent i president i 
va contribuir també a l'èxit dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 des de la seva responsabilitat com a 
director d'handbol. Com a vicepresident de la Federació Internacional d'Handbol organitza i supervisa, 
encara, competicions internacionals i olímpiques promovent d'aquesta forma la difusió d'aquest esport 
a nivell mundial.

Aquestes son doncs les tres persones a qui enguany l'Ajuntament en Ple ha decidit atorgar la Medalla 
de la Ciutat. 



Abans de finalitzar aquesta intervenció només recordar-vos que l’acte de lliurament de les medalles 
de la ciutat serà el proper dijous 22 de desembre a les 8 del vespre, com ja és habitual,  al Teatre 
Auditori de Granollers, on hi sou tots convidats. Moltíssimes gràcies i molt bon vespre..

Alcalde president:
Moltes gràcies. Obrirem ara un torn d'intervencions, el senyor Mur per Acció Granollers, endavant, 

Sr. Mur: 
Gràcies Alcalde. Poder distingir a persones i entitats d’una ciutat per la seva tasca social o 
professional és quelcom que va més enllà d’una simple medalla. Vivim una època on valors com el 
compromís, l’esforç, la solidaritat i el respecte als altres han esdevingut imprescindibles per garantir el 
bon funcionament de la nostra societat. 

Donar valor a l’educació o a l’esport, la tossudesa de voler  una ciutat de qualitat han estat els 
projectes pels que han treballat en Donat Puig, en Miquel Roca i en Joan Bretcha  tres ciutadans 
granollerins que avui els hi volem reconèixer la seva tasca .

Que el model català d’educació tingui reconeixements a nivell europeu, que Granollers sigui el 2013 
ciutat co-organitzadora d’un campionat del mon de handbol i que els amics del Xiprer sigui una entitat 
amb més de 600 amics son objectius que s’han  aconseguit gràcies a l’altruisme d’en Donat , en 
Miquel i en Joan.

Com que la regidora ja ha exposat extensament, jo pensava que ho faria més extensament, en tot cas, 
el currículum de cada un d’ells, tant sols vull fer èmfasi en el fet de poder any darrera any adonar-nos 
que a la nostra ciutat hi ha persones i entitats que li donen un valor afegit.  Els pobles i ciutats només 
poden ser millors si la gent que hi viu volen ser millors i per millorar cal treballar dia a dia, 
pacientment, amb esforç i esperança tal i com ho han fet les persones que avui volem homenatjar  .

La generositat que tots tres han fet evident dedicant espais del seu temps lliure a la ciutat per 
enriquir-la culturalment i esportivament i incentivar l’associacionisme  ha de ser una actitud que tots 
plegats hem de tenir d’estendard. 

Avui a Barcelona s’ha inaugurat el congrés de les smart cities ( ciutats intel�ligents ) on es mostra com 
amb l’ús de les tecnologies podem millorar la gestió de les ciutats i fer-les més eficient. Això és 
innegable, com també ho és que sense persones com en Donat, en Miquel i en Joan els pobles i 
ciutats serien menys humanes.

Gràcies a tot ells per les seves aportacions, pel seu temps i per la seva manera ser.    

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per ICV-EUiA té la paraula el seu portaveu el senyor Casasnovas, endavant, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Sempre és una satisfacció poder reconèixer la tasca i trajectòria de granollerins i 
granollerines que en el decurs de la seva vida han desenvolupat i s’han destacat per treballat per la 
nostre ciutat, ja sigui en el àmbit més proper o treballant per la nostra ciutat, o sigui, portant el nom de 
Granollers més enllà del nostre territori . 

Aquest any, el reconeixement a la seva trajectòria, com s’ha dit recau en el Donat Puig, Miquel Roca i 
Joan Bretcha. No faré un resum, com ha dit el company Pep, ja s'ha explicat. 

Malauradament ens trobem amb persones com en Joan Bretcha que ens deixen abans d’hora, tot i 
això va prendre part de nombroses iniciatives, ja sigui en el àmbit cultural, musical, solidari, comercial 
o mediambiental a la nostre ciutat.

També destacar la llarga trajectòria d’en Donat Puig en l’educació, desenvolupant una llarga carrera a 



la nostre ciutat, així com en el món de l'associacionisme.

I per últim, en Miquel Roca amb una dilatada carrera esportiva i ara en l'àmbit administrativa dins de 
l’esport.

Voldríem felicitar-los a ells i els seus familiars per aquestes distincions, però sobre tot agrair la feina 
feta desinteressadament per la nostre ciutat.Gràcies.

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

Sr. Gutiérrez:
Si, gràcies senyor Alcalde. La Junta de portaveus de l'Ajuntament de Granollers de data 21 de 
setembre  de 2011 va acordar iniciar el procediment per a l'atorgament de les medalles de la ciutat 
2011 a les següents persones: al senyor Donat Puig, al  Senyor Miquel Roca, i al senyor Joan Bretcha 
a títol pòstum, com a reconeixement i agraïment a les seves actuacions vers la ciutat de Granollers i 
els seus ciutadans. 

La regidora Alba Barnusell ja ha fet una descripció del valors de cadascun d 'ells. 

Els regidors Pep Mur, i Josep Casesnoves, també han parlat i han fet constar els mèrits dels distingits. 
Aquest acord serà aprovat avui per unanimitat en aquest ple. 

Properament, en la data d'entrega de les medalles, el 22 de desembre, també es farà esmena de la 
trajectòria las guardonats, per tant aquest grup municipal per tal de no tornar  a dir el que ja ha estat 
expressat, i es tornarà a dir el dia esmentat,  solament resta donar les gràcies al Senyor  Donat Puig, 
al Senyor Miquel Roca, i al senyor Joan Bretcha a títol pòstum, per la seva trajectòria, actuació, mèrits 
i valors cívics en relació a Granollers i la seva gent . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de CiU el senyor Pius Canal, endavant, 

Sr. Canal:
Gràcies senyor Alcalde. Ens agrada especialment aquest Ple en que la corporació, com a 
representants de tots els ciutadans, distingim el valor més preuat de la nostra ciutat, que està en la 
nostra gent, i que és la civilitat.

Avui, de fet, distingim a tres persones, que al llarg dels anys, a més de guanyar-se la vida -que ja és 
un fet prou remarcable-, han fet que guanyéssim vida les persones del seu entorn i la ciutat en 
general. Persones que honoren la  condició de ciutadà que tots tenim. Persones que a més de 
procurar per ells han treballat pels demés i han fet de Granollers la seva capital mundial. Persones 
que amb els seus sentiments, actituds i comportaments han augmentat el “capital social” de 
Granollers. De la mateixa manera que el capital econòmic amplia les possibilitats d'una empresa, el 
“capital social” amplia les possibilitats dels membres d 'una comunitat. Granollers ha estat de sort. 

Des de Convergència i Unió, volem felicitar, però també donar les gràcies, a Donat Puig, a Miquel 
Roca i a Joan Bretcha per tot el que han fet per nosaltres. Gràcies.
 

Alcalde president:
Moltes gràcies. També seguint amb el to i per cloure aquest torn, si la senyora regidora no té res a dir, 
només destacar el fet, com hem dit en nombroses ocasions, la ciutat no és més res que la gent i la 
ciutat no és més res que la força de la seva gent. Evidentment la feina que es fa en una ciutat és fruit, 
en el cas de Granollers, de les 60.000 persones que hi aporten tot el seu esforç, tota la seva empenta 
dia a dia.

Hi ha però, algunes persones que marquen itinerari, algunes persones que destaquen i l'objectiu 



d'aquest Ple, l'objectiu de l'atorgament de les medalles de la ciutat és precisament aturar-nos un 
moment per mirar la nostra gent, per veure la nostra gent i per destacar persones concretes o entitats 
concretes. En aquest cas hem volgut destacar la força de Granollers a partir de la feina de tres 
persones, s'ha dit. 

Deixeu-me també resumir-ho, molt breument, amb algunes de les característiques que crec bàsiques 
d'aquests personatges.

Del Donat Puig jo crec es poden destacar tres coses. Primera, el compromís per l'educació, és una de 
les persones que encara ens queda de l'escola i els mestres de la República, del Sènum, d'aquesta 
experiència singular que es va viure a Catalunya durant la República. Educació que el va portar a fer 
moltes altres coses. En tot cas aquest és un dels trets essencials, el compromís amb el mon de 
l'educació en moltes vessants. Innovació, va ser de les primeres persones que va entendre que 
s'havia d'introduir idiomes a l'escola, també va ser de les primeres persones que en temps difícils va 
entendre que s'havien d'introduir mètodes molt vinculats a un aprenentatge no memorístic a la seva 
escola. El tercer tret, que em sembla que val la pena destacar del Donat Puig, és la paraula suma, en 
el Donat el trobem a diverses fusions a Granollers, particularment destacable dues. La Fundació de 
l'Educem com a suma de diverses escoles amb l'Educator com a pal de paller i també la creació del 
Casino Club de Ritme, fruit de la fusió del Casino i del Club de Ritme que ell presidia. Per tant, 
educació, innovació i suma. 

Del Miquel Roca, jo crec que si l'hem de caracteritzar en tres expressions vinculades a la ciutat, la 
primera òbviament és la paraula handbol. Quan discutíem a la Junta de Portaveus que calia obrir i 
calia trobar també algun personatge al qual se li atorgués la medalla de la ciutat vinculada a l'esport 
sempre pensaven en l'handbol com a primer esport de Granollers i per tant, la persona amb una 
persona amb una trajectòria més dilatada a Granollers en el mon de l'esport és precisament el Miquel 
Roca. Comença com a jugador, segueix com a entrenador i passa a ser directiu de tots els estaments 
fins arribar a la Federació Internacional d'Handbol del qual avui és vicepresident. Per tant, handbol, 
però en segon lloc també internacionalització, probablement és una de les persones de la ciutat més 
vinculada amb moviments internacionals, és una de les persones de la ciutat amb més relacions al 
conjunt de ciutats i de països que conformen el mon. Segurament és el granollerí més internacional. I 
la tercera seria esdeveniments, el Miquel Roca ha estat vinculat als grans esdeveniments esportius 
que s'han fet a la ciutat en relació a l'handbol. Ell va ser el director de tot els jocs que es van celebrar 
durant les olimpíades a la nostra ciutat, va ser el director de la subseu i de tota la competició d'handbol 
de les olimpíades del 92 i ha estat al costat sempre que pretenem un objectiu important a nivell de 
ciutat, ha estat al nostre costat també per aconseguir el mundial d'handbol que demà presentarem en 
públic, el mundial d'handbol del 2013. 

I si haguéssim de parlar o si haguéssim de caracteritzar al Joan Bretcha, jo parlaria d'activisme. El 
Joan l'hem trobat a tot arreu, fent de tot. Una persona vinculada estretament a tots els moviments de la 
ciutat, però en tot cas, particularment deixeu-me posar-li la paraula “músic” al costat, ha estat un dels 
dinamitzadors musicals més importants que ha tingut la ciutat en els darrers anys i deixeu-me parlar 
també de generositat i solidaritat com a tercer argument que podia explicar-nos en el Joan. Sempre 
més enllà i sempre pensant en les persones que tenia en l'entorn i sempre pensant en les persones 
que pitjor s'ho passaven. Una vida molt curta, massa curta. 

En tot cas, tres persones que honoren la ciutat, que han treballat per la ciutat i que la ciutat els voldrà 
reconèixer el proper dia 22 de desembre.

En tot cas, òbviament aquest és un treball fet per la regidora de Cultura per encàrrec de la Junta de 
Portaveus i de tots els portaveus i per tant, compte també amb el suport de tots els grups municipals.

Si els sembla, passaríem al punt número 5. És un punt en el qual s'accepta la designació de 
l'Ajuntament de Granollers com a membre de la Junta General i del Consell d'Administració de la 
societat Vallès Oriental Televisió , endavant senyora secretària, 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM A    
MEMBRE DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL DMEMBRE DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL DMEMBRE DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL DMEMBRE DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL D''''ADMINISTRACIÓ I DESIGNACIÓ DEL SEUADMINISTRACIÓ I DESIGNACIÓ DEL SEUADMINISTRACIÓ I DESIGNACIÓ DEL SEUADMINISTRACIÓ I DESIGNACIÓ DEL SEU    
REPRESENTANT DE LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLUREPRESENTANT DE LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLUREPRESENTANT DE LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLUREPRESENTANT DE LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU ....



I. En data 25 d'abril de 2006, el Ple de l'Ajuntament  va aprovar la constitució del Consorci per a la 
gestió de la Televisió digital terrerstre de la demarcació de Granollers i l'aprovació dels seus 
estatuts.

II. El Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
Demarcació de Granollers està format pels Ajuntaments de :

L’Ametlla del Vallès
Bigues i Riells
Canovelles
La Garriga
Granollers
Lliçà d’Amunt
La Roca del Vallès
Cànoves i Samalús
Caldes de Montbui
Aiguafreda
i Sant Antoni de Vilamajor

III. En compliment d’allò que disposa l’article 38.c del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es 
fa necessària la designació dels representats de l’Ajuntament als diferents ens i entitats, dins del 
termini de trenta dies comptadors des de l’acte de constitució de govern de la corporació .

IV. Amb data 5 de juliol de 2011 aquest Ajuntament va aprovar com a representat del Consorci 
Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de 
Granollers al Sr. Josep Mayoral  Antigas.

V. El Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
Demarcació de Granollers va aprovar amb data 18 d’octubre de 2011 la constitució dels òrgans de 
govern del Consorci :

a. PlePlePlePle del Consorci Teledigital Granollers amb els seus corresponents representants  :

Ajuntament de Granollers  Josep Mayoral Antigas
Ajuntament de La Garriga         Meritxell Budó Pla
Ajuntament d’Aiguafreda Joan Vila Matabacas
Ajuntament de Lliçà d’Amunt Maria Marcos González
Ajuntament de Caldes de Montbui Isidre Pineda Moncusí
Ajuntament de Canovelles José Orive Vélez
Ajuntament de Bigues i Riells Joan Vila Massagué
Ajuntament de Cànoves i Samalús Josep Lluis López i Carrasco
Ajuntament de La Roca del Vallès Manel Álvarez Herrera
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor Núria Jordan Romero
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès Pep Moret i Tanyà

b. Comissió ExecutivaComissió ExecutivaComissió ExecutivaComissió Executiva del Consorci Teledigital Granollers amb els seus corresponents 
representants :

Ajuntament de Granollers Josep Mayoral Antigas
Ajuntament de La Garriga Meritxell Budó Pla
Ajuntament de Cànoves i Samalús Josep Lluis López i Carrasco
Ajuntament de Canovelles Josep Orive Vélez
Ajuntament de Caldes de Montbui Isidre Pineda Moncusí
Ajuntament de La Roca del Vallès Manel Álvarez Herrera
Ajuntament de Bigues i Riells Joan Vila Massagué

c. PresidentPresidentPresidentPresident  del Consorci i els seus òrgans de govern :

L’Ajuntament de Granollers representat pel senyor Josep Mayoral Antigas.



d. VicepresidentaVicepresidentaVicepresidentaVicepresidenta  del Consorci i els seus òrgans de govern :

L’Ajuntament de La Garriga representat per la senyora Meritxell Budó Pla.

VI. La societat depenent del Consorci, Vallès Oriental Televisió SLU, va aprovar amb data 18 
d’octubre de 2011 la constitució dels òrgans de gestió de la societat  :

a. Junta GeneralJunta GeneralJunta GeneralJunta General de la societat Vallès Oriental Televisió SLU amb els seus corresponents 
representats :

Ajuntament de Granollers  Josep Mayoral Antigas
Ajuntament de La Garriga         Meritxell Budó Pla
Ajuntament d’Aiguafreda Joan Vila Matabacas
Ajuntament de Lliçà d’Amunt Maria Marcos González
Ajuntament de Caldes de Montbui Isidre Pineda Moncusí
Ajuntament de Canovelles José Orive Vélez
Ajuntament de Bigues i Riells Joan Vila Massagué
Ajuntament de Cànoves i Samalús Josep Lluis López i Carrasco
Ajuntament de La Roca del Vallès Manel Álvarez Herrera
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor Núria Jordan Romero
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès Pep Moret i Tanyà

b. Consell d’AdministracióConsell d’AdministracióConsell d’AdministracióConsell d’Administració de la societat Vallès Oriental Televisió SLU amb els seus 
corresponents representats :

Ajuntament de Granollers Josep Mayoral Antigas
Ajuntament de La Garriga Meritxell Budó Pla
Ajuntament de Cànoves i Samalús Josep Lluis López i Carrasco
Ajuntament de Canovelles José Orive Vélez
Ajuntament de Caldes de Montbui Isidre Pineda Moncusí
Ajuntament de La Roca del Vallès Manel Álvarez Herrera
Ajuntament de Bigues i Riells Joan Vila Massagué

c. Com a PresidentPresidentPresidentPresident  de la societat Vallès Oriental Televisió SLU i els seus òrgans de govern, 
Junta i Consell d’Administració :

l’Ajuntament de Granollers representat pel senyor Josep Mayoral Antigas.

d. Com a VicepresidentaVicepresidentaVicepresidentaVicepresidenta  de la societat Vallès Oriental Televisió SLU i els seus òrgans de 
govern, Junta i Consell d’Administració, :

l’Ajuntament de La Garriga representat per la senyora Meritxell Budó Pla.

VII. La societat Vallès Oriental Televisió SLU ha sol�licitat que aquest Ajuntament procedeixi a 
l’acceptació de la designació com a membre del Consell d’Administració i Junta General de 
l’esmentada societat per tal de registrar degudament el nomenament d’aquest Ajuntament en els 
òrgans de gestió de la societat davant el Registre Mercantil de Barcelona.

VIII.Atès designació i acceptació de la persona que representarà aquest Ajuntament dins els òrgans 
de la societat.

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET ....

1. L’article 141 del Reglament del Registre Mercantil sobre l’acceptació dels consellers designats .

2. L’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

3. L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.



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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Acceptar la designació d’aquest Ajuntament com a membre de la Junta General de Vallès 
Oriental Televisió SLU pel mateix temps que aquest Ajuntament ostenti la condició de membre del Ple 
del Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
Demarcació de Granollers.  

SegonSegonSegonSegon. Acceptar la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell d’Administració de 
Vallès Oriental Televisió SLU pel mateix temps que aquest Ajuntament ostenti la condició de membre 
de la Comissió Executiva del Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital 
Local Pública de la Demarcació de Granollers. 

TercerTercerTercerTercer. Designar persona física representant d’aquest Ajuntament en el Consell d’Administració i 
Junta General de Vallès Oriental Televisió SLU al senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde-president de 
l'Ajuntament de Granollers, casat, major d’edat i amb adreça a la Plaça de la Porxada, 6, amb DNI 
36501040V. 

QuartQuartQuartQuart. Notificar el present acord plenari a la societat Vallès Oriental Televisió SLU per procedir a 
l’elevació a públic de l’acord social i es registri degudament els nomenaments davant el Registre 
Mercantil de Barcelona. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí no hi ha demanades paraules, si que hi ha demanada votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 21 PSC: 13 CIU: 6 ICV-EUiA-E: 1 AG: 1
Vots en contra :  Cap
Abstencions : 4 PP: 4

 
Alcalde president:
Passem als punts 6 i 7 que els tractarem conjuntament, senyora secretària si fa la lectura dels dos 
punts, endavant, 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    31313131////2011201120112011    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits    per un import de 781.322,25€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 31/2011.

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 2011.

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 2011, 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 31/2011 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdits per un import de 781.322,25€, d'acord amb el document annex.

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 favor : 13  PSC: 13
Vots en contra : 4 : PP: 4
Abstencions : 8  CIU: 6 ICV-EUiA-E: 1 AG: 1

 
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 EEBBEXPEDIENT MC EEBBEXPEDIENT MC EEBBEXPEDIENT MC EEBB    2222////2011201120112011    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES BRESSOL PER SUPLEMENT DEDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES BRESSOL PER SUPLEMENT DEDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES BRESSOL PER SUPLEMENT DEDEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL ESCOLES BRESSOL PER SUPLEMENT DE    
CRÈDITSCRÈDITSCRÈDITSCRÈDITS

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost del Patronat municipal Escoles Bressol per suplement de crèdits per un import de 
35.000,00 euros, al qual se li ha assignat el codi d'expedient MC EEBB 2/2011.

Vist que des del Patronat s'ha 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 2011.

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 2011, 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 EEBB 2/2011 de modificació del Pressupost del Patronat municipal 
Escoles Bressol per suplement de crèdits per un import de 35.000,00 euros, 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. No hi ha anunciada presentació, però si que hi ha anunciada una intervenció, 
endavant senyora Olano, 

Sra. Olano:
Si, gràcies senyor Alcalde. Tractarem el punt 6 i 7 de manera conjunta. De fet el nostre grup vol 
remarcar que ens tornem de nou a trobar unes modificacions de pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdit i volem fer especial constància de que com marca la llei aquest expedient i es 
manifesta amb el propi informe, afecta a una sèrie de partides de crèdits disponibles en diverses 
partides i es té que procedir a la modificació del crèdit donat que no existeix consignació adequada o 
suficient per atendre aquestes despeses. 

El nostre grup vol reiterar, com ha manifestat durant els últims anys que la manera de pressupostar 



que fa aquest Ajuntament no és l'adequada. No és l'adequada perquè hi ha partides bàsiques que no 
es tenen en compte i proba d'això és l'expedient que avui tenim i que ens porten al Ple amb el qual el 
contingut de les partides que es donen d'alta responen a serveis bàsics com son el telèfon, el 
manteniment, el gas i la llum de diferents organismes d'arreu de la ciutat. Pensem que aquestes 
partides i més tenint en compte la quantia a la que pugen tindrien d'haver estat incorporades, no 
només la quantia sinó la possibilitat de qualsevol modificació entorn d'aquestes, donat que no es 
tracta d'una qüestió imprevisible i que per tant tindria que haver estat previst dintre de la possible 
flexibilitat del pressupost. 

A conseqüència d'aquesta manca de previsió o de no tenir en compte aquests paràmetres i si d'altres i 
de no tenir aquesta habilitació pressupostària dintre d'aquest expedient i tal i com marca la llei se'ns 
adjunta un informe del Interventor que diu textualment: “segons el sistema europeu de comptes 
nacional i regional no compleix l 'objectiu d'estabilitat pressupostària al tenir operacions de capítol  8 del 
pressupost”, és a dir entre els ingressos i les despeses que ens obliguen a fer aquest suplement de 
crèdit per un import, per tant perquè hi ha una necessitat de finançament de 387.297 € i naturalment 
l'informe de l'interventor diu que no hi ha aquesta previsió en quan a la consignació pressupostària o 
crèdit suficient per atendre aquestes qüestions. 

Nosaltres pensem que com hem dit, tant pel contingut de les partides que necessiten aquest 
increment del pressupost, com per l'informe de l'interventor, pensem que actuacions com aquesta 
posen de relleu la perillositat de la manera de gestionar els recursos públics a la nostra ciutat. Si que 
és veritat que les partides poden tenir un contingut totalment justificat , però pensem que les normes no 
estan per impedir-nos fer d'altres coses, sinó per apostar per la seguretat. Més que mai en aquests 
moments en que el crèdit i també la despesa han de ser controlades d'una forma especial, pensem 
que aquest punt ens ha de fer reflexionar sobre la manera d'abordar els propers pressupostos i que 
per tant la tècnica de recórrer a l'increment del pressupost o a la modificació de crèdit tenen que ser 
una tècnica no utilitzada d'una manera tant habitual com ha estat per part d'aquest equip de govern. 
Això en quan el punt número 6.

En quan el punt número 7, fa referència exclusivament a dues partides, el import és més petit, son 
35.000€ i també en aquest informe l'Interventor diu que degut que no hi havia aquesta consignació, no 
es respecta la llei d'estabilitat pressupostària i que per tant no compleix l'objectiu d'estabilitat 
pressupostària donat que la diferència entre els ingressos i les despeses obliga a aquesta necessitat 
de finançament.

Es poden dir que les lleis d'estabilitat pressupostària son qüestions passades de moda, com s'ha dit i 
fa referència als canvis de cicles i d'altres qüestions que han portat actuacions econòmiques i han 
justificat situacions insostenibles i que ens han portat a la situació en la que estem . 

Des del nostre grup volem apel�lar a la responsabilitat de tots plegats, per tal de que increments del 
pressupost i modificacions com aquestes no formin part del dia a dia de la ciutat de Granollers i 
sobretot la responsabilitat com a grup i personal amb la qual cadascun dels regidors que formen part 
d'aquest consistori, doncs, suposa l'aprovació d'un punt com aquest amb el qual hi ha un informe 
tècnic que diu que no s'està complint la normativa i nosaltres ho volem manifestar aquí precisament 
donada doncs la gravetat que suposa una aprovació com aquesta. 

Per tant, el nostre grup, com he manifestat, està en contra d'aquesta tècnica, esperem que en els 
propers pressupostos es tinguin en compte coses tant bàsiques com l'electricitat, la llum i d'altres 
qüestions que fan referència al llistat que s'incorpora específicament en el punt número 6 i per tant el 
nostre grup votarà en contra. Gràcies.

Alcalde president:
Gràcies. La senyora regidora té la paraula, 

Sra. Ortego:
Si, gràcies Alcalde. Bé, davant el vocabulari, més que res, que ha utilitzat la portaveu del grup del PP 



jo crec que si que és necessari fer una intervenció. En tot cas, no per parlar del detall de les partides, 
perquè a la Comissió Informativa de l'Àrea d'Hisenda es va explicar al detall del perquè algunes 
partides havien de dotar-se més i veuria que en la majoria dels casos és per qüestions imprevisibles .

De totes maneres a mi el vocabulari que hagi fet servir el senyor Interventor, òbviament és el que 
marca la llei, per tant res a dir en aquest sentit, però el que està clar és que si tenim unes despeses 
que sabem que es produiran i per tant tenim a més a més una manera de finançar-ho, com baixes 
d'altres partides que sabem d'una altra banda que no s'exhauriran creiem que la nostra obligació és 
posar-les en el pressupost d'aquest any, que quedin dotades i per tant que a la liquidació apareguin 
com uns drets que nosaltres assumim i per els que més tenim finançament. Una part del finançament, 
com deia, son baixes d'aquestes partides i també una part del finançament bé del romanent de 
tresoreria disponible, per tant parlar de la perillositat en la manera de gestionar els recursos d'aquesta 
casa em sembla agosarat perquè, en tot cas, després d'aquesta aplicació que fem de romanent de 
tresoreria que son 387.000€, el romanent que continua tenint aquest Ajuntament és de 2.192.000€, no 
és previsible que en el proper Ple fem una aplicació, per tant aquest serà el que quedarà, per tant, 
crec que no hi ha cap dubte de la bona salut de la hisenda local i precisament aquest Ajuntament es 
pot permetre el luxe d'afrontar tots aquells pagaments que li vinguin sobrevinguts, probablement hi ha 
altres Ajuntaments que precisament perquè no tenen el pressupost, però tampoc tenen aquest coixí 
que nosaltres hem tingut, òbviament perquè hem gestionat d'una manera eficaç, eficient i prudent, 
doncs han de pagar a 600 dies als seus proveïdors i es troben amb problemes molt importants .

Simplement remarcar això, que el creixement al final és només el que ve, el creixement de pressupost 
és només el que ve d'aquests 387.000€ de romanent de tresoreria. 

També parlava la senyora Olano de que aquests expedients son habituals, diria que no hem portat un 
cada Ple, per tant hem portat els que han estat necessaris en tot moment des de l'equip de govern que 
està, creiem que estan absolutament justificats i en tot cas comparteixo amb la senyora Olano, això si 
que a l'hora de parlar del pressupost del 2012 evidentment analitzarem totes aquestes partides, 
analitzarem totes aquestes possibles desviacions que s'han pogut produir i per una altra banda 
estudiarem totes aquelles mesures d'estalvi per tal de que al final gastar-nos el que toca i a més a 
més pressupostar-ho el millor possible. 

En tot cas, per diluir aquests dubtes que ha intentat generar respecte a la bona salut de l'economia de 
l'Ajuntament.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano, 

Sra. Olano:
Si, senyor Alcalde. La veritat és que he llegit textualment part de l'informe, precisament perquè sabia 
que es mal interpretarien les meves paraules. El que si que vull remarcar es que jo no he posat en 
qüestió, això ho farem en pressupostos en què es gasten els diners a l'Ajuntament, no és el moment, 
però si que quan es porten al Ple i si no era a cada Ple, seria cada dos Plens, el proper dia el meu 
grup portarà una relació dels últims 4 anys la quantitat de modificacions de pressupost i increments 
del pressupost perquè el puguem puntejar tots i cadascú i no es torni a dir que les paraules d'algun 
portaveu son alarmistes, per tant portarem el proper dia un compromís d'aquesta portaveu i d'aquest 
grup municipal i de les quantitats que ha suposat. Ho diem perquè, com he dit, dintre d'aquest context 
especialment difícil més que mai han d'estar acurades i la veritat és que se'ns ha comentat que eren 
coses imprevisibles, torno a fer referència al contingut de les mateixes, agua, gas, electricitat, 
manteniment bàsic, etc. La quantitat és important, però sobretot torno a la tècnica, quan l'interventor 
de l'Ajuntament diu que no s'està complint alguna llei, jo crec que és com a mínim per fer una reflexió i 
això és el que intenta aquesta portaveu. No és el moment d'avaluar en que es gasten els diners, però 
si que no es pressuposta adequadament i quan no es pressuposta adequadament el que pot passar 
és que hi ha coses que no estan previsibles i que fan que la bola cada vegada sigui més gran. 

Pensem que la tècnica i el compliment de les lleis mai és sobrera, que precisament el que ens 
demanen els ciutadans no es que fem no una gestió, sinó una gestió més adequada i acurada i per 



tant el nostre grup no pot recolzar aquesta tècnica, que com he dit abans i que donaré amb dades al 
proper Ple, ha estat utilitzada de manera reiterada per aquest equip de govern.

Per tant, tornem a dir un NO, un no rotund, amb la tècnica, amb els informes de l'interventor que 
avalen la posició del nostre grup i torno a reiterar la responsabilitat amb la que cauen cadascun dels 
regidors al aprovar en contra de l'informe de l'interventor expedients com aquests. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyora Olano. Té la paraula el senyor Terrades pel grup socialista , endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde. Davant de les paraules de la portaveu del grup popular m'he vist impalit a demanar 
l'informe de l'interventor i, home, en la lectura de l'informe que jo també el tinc vostè i jo i suposo que 
la regidora fa interpretacions diferents del que ens està dient el senyor interventor. Vostè ha llegit una 
part de l'informe que l'interessava per poder sustentar la seva posició. Li llegiré el paràgraf que per mi 
és substantiu: “aquesta modificació de crèdits al estar finançada amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals no precisa l'elaboració del pla econòmic financer fins a la liquidació del pressupost 
en el seu cas”. Per tant, a la lectura d'aquest informe avala perfectament les operacions que la 
regidora d'Hisenda ens proposa avui aprovar en aquest Ple.

Alcalde president:
Moltes gràcies. La senyora regidora per cloure aquest debat, endavant, 

Sra. Ortego:
No, només insisteixo en el vocabulari que fa servir , perquè ara ha deixat caure la paraula bola, llavors, 
m'agradaria que precisament el que s'interpretés fos que el que es vol evitar precisament és fer una 
bola. Aquest Ajuntament precisament perquè disposa d'aquests recursos i per tant complint la llei i 
tenint totes les possibilitats de fer-ho aplica aquest romanent de Tresoreria, una part mínima, 
insisteixo que queden 2.192.000€ i per tant de bola res, precisament el que fem és entomar aquestes 
desviacions de pressupost, evidentment senyora Olano i que ens agradaria fer-ne menys, evidentment 
que si, les coses es poden fer millor i que en cada pressupost nosaltres analitzem i estudiem al detall 
cadascuna de les partides. Quan nosaltres fem el pressupost és perquè nosaltres estem convençuts 
que podrà ser així.

En tot cas, li recordo que a la Comissió Informativa es va explicar cada una de les partides el perquè 
s'havia produït i crec que en la majoria dels casos ho entendria, per tant, no parlem de bola perquè 
precisament el que fem és entomar cada cosa l'any que toca. Gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, abans de passar a la votació, només també per, si hem permet la regidora rectificar-la, 
vostè ha dit que el romanent de tresoreria disponible és de 2,2 milions d'euros aproximadament, 
deixi'm dir-li que si aquí apliquem també el romanents com vostè sap molt bé, els romanents dels 
patronats el romanent de tresoreria disponible de l'Ajuntament per fer front a possibles problemes i per 
afrontar alguna emergència és de 3,4 milions d'euros, per tant una gestió acurada, una gestió 
centrada, una gestió que mira el present, mira el futur i en tot cas això ens permet precisament ser un 
dels Ajuntaments doncs que actua amb molta seriositat amb la seva acció econòmica.

Per tant, passaríem a la votació, 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 13  PSC: 13
Vots en contra : 4 : PP: 4



Abstencions : 8  CIU: 6 ICV-EUiA-E: 1 AG: 1

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, 
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El dia 4 d'octubre de 2010, la Junta de Govern Local va acordar trametre l'expedient d'expropiació al 
Jurat d'Expropiació de Catalunya, a fi que aquest organisme determinés l'import del justpreu que ha de 
percebre la Sra. Maria Raich Baldich, per l'expropiació de la finca situada al carrer Manresa, 11, 
qualificada de vialitat en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d'Urbanisme en data 28 de setembre de 2006.

El 4 de febrer de 2011, el Jurat d'Expropiació de Catalunya va acordar  resoldre l'expedient  de preu 
just , fixant el preu just en la quantitat de tres-cents cinquanta-dos mil trenta-quatre euros amb noranta 
quatre cèntims d'euro (352.034,94 €), inclòs el 5% de premi d'afecció.

L'article 48.1 de la Llei de 16 de desembre de 1954, d'Expropiació Forçosa estableix que una vegada 
determinat el just preu, es procedirà al pagament de la quantitat que resulti en el termini màxim de sis 
mesos i l'article 57.1 de la mateixa Llei fixa que la quantitat que es fixi definitivament com a just preu 
esdevindrà l'interès legal corresponent a favor de l'expropiat, fins que es procedeixi al seu pagament i 
des del moment en què hagin passat els sis mesos a què es refereix l 'article 48.

Atès l'informe favorable del Cap de l'Àrea Territorial acceptant  el preu assignat per ser d'interès 
municipal, un cop estudiat el contingut de la resolució de l'indicat Jurat d'Expropiació pel que fa a la 
finca de referència. Els interessos legals, a comptar des del dia 4 d'agost de 2011 fins el dia que se 
signarà l'acta d'ocupació i pagament, que serà el dia 5 de desembre de 2011, ascendeixen a la 
quantitat de 4.745,24 euros. 

Atès l'art. 2 de la Llei d'Expropiació Forçosa en el que estableix que el Municipi té la potestat 
expropiatòria, i és el Ple  l'òrgan competent per aprovar l'expedient d'expropiació forçosa , d'acord 
amb l'article 3.4 del Reglament de la Llei d'Expropiació Forçosa, aprovat per Decret de 26 d'abril de 
1957.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....        Acceptar la resolució de preu just dictada el dia 4 de febrer de 2011 pel Jurat d'Expropiació 
de Catalunya, relativa a l'expropiació de la finca situada al carrer Manresa, 11, d'aquesta ciutat,  
inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, al tom 344, llibre 50, foli 185, finca registral 
núm. 4.334.

SegonSegonSegonSegon....     Satisfer la quantitat de tres-cents cinquanta-dos mil trenta-quatre euros amb noranta quatre 
cèntims d'euro (352.034,94 €), inclòs el 5% de premi d'afecció a la Sra. Maria Raich Baldich, establert 
pel Jurat d'Expropiació de Catalunya com a preu just, en el moment de formalitzar la corresponen Acta 
d'Ocupació i pagament, o consignar-lo en cas d'incompareixença de l'interessat, i procedir a la 
immediata ocupació de la finca per adequar-la al destí corresponent. En la data assenyalada per  a 
l'ocupació, els béns expropiats hauran de quedar lliures i expedits .

TercerTercerTercerTercer ....     Satisfer la quantitat de 4.745,24 euros a la Sra. Maria Raich Baldich, en concepte d'interès 
legal meritat entre el dia 4 d'agost de 2011 i el dia 5 de desembre de 2011, en el moment de 
formalitzar la corresponen Acta d'Ocupació i pagament, o consignar-lo en cas d'incompareixença de 
l'interessat.



QuartQuartQuartQuart.... Imputar el pagament  total de 352.034,94 euros  establert pel Jurat d'Expropiació de Catalunya 
com a preu just, més la quantitat de 4.745,24 euros en concepte d'interès legal, a la partida del 
pressupost de l'any 2011 G400 15000 60001.

QuartQuartQuartQuart....    Notificar aquests acords a l'interessat i requerir-li que comparegui a la Secretaria municipal a fi 
de procedir a  formalitzar la corresponent Acta d'Ocupació i pagament, el dia 5 de desembre de 2011 
amb l'advertiment que transcorregut aquest termini assenyalat sense comparèixer, es procedirà a 
consignar la quantitat fixada pel Jurat d'Expropiació de Catalunya de conformitat amb allò que disposa 
l'art. 50 de la Llei d'Expropiació Forçosa.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents i dicti totes les disposicions que siguin 
necessàries per al perfeccionament dels presents acords.Notificar a les persones interessades 
aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos corresponents.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 14  PSC: 13 AG: 1
Vots en contra :  Cap
Abstencions :  11 CIU: 6 PP: 4 ICV-EUiA-E: 1
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PrimerPrimerPrimerPrimer L'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 1994, va aprovar la 
constitució d'un dret de superfície en la finca de propietat municipal qualificada d'equipament en 
l'àmbit del Pla especial núm. 59, per permetre a "ECA Inspecció de Vehicles, SA", la instal�lació i la 
prestació de servei d'inspecció de vehicles a Granollers . 

Que aquesta constitució es va elevar en escriptura pública el dia 2 de desembre de 1996 davant el 
notari d'aquesta localitat Javier Franch Valverde (núm. de protocol 1908), inscribint-se en el Registre 
de la Propietat de Granollers en el Tom 2347, Llibre 654 de Granollers, foli 17, finca 36.739, inscripció 
1a.

Que per acord de l'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el 9 de març de 1999, es va autoritzar la 
transmissió d'aquest dret de superfície a favor de la societat ECA-ITV, SA.

SegonSegonSegonSegon.... Que en data 21 d'octubre de 2011, amb registre d'entrada número 19622, el senyor Aitor 
Retes Aguado, en representació de la societat APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SLU, amb CIF 
B81041444 i amb domicili a la carretera d'accés a la Facultat de Medina s/n, Campus de l'UAB, de 
Bellaterra 08193, ha presentat un escrit en el que demana la transmissió d'aquest dret de superfície 
concedida a la societat EVA-ITV, SA a favor de la mercantil APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SLU, 
perquè el 17 de juliol de 2010 es va produir l'escissió de la societat APPLUS ECA-ITV, SA amb CIF 
A61658787.

També acredita mitjançant la Resolució de l'Honorable conseller d'Innovació, Universitats i Empreses 
de data 28 de juny de 2010, la conformitat a la transferència de l'autorització de l'entitat APPLUS 
ECA-ITV, SA com a titular d'estació d'inspecció tècnica de vehicles a l'entitat APPLUS ITEUVE 
TECHNOLOGY, SLU.

Aquesta sol�licitud de transmissió està motivada per l'escissió total de la societat APPLUS ECA-ITV, 
SA, amb el repartiment del seu patrimoni als dos socis APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SLU i 
MENTA ITV, SL en proporció a la seva participació en el capital social, i en concret, es transferien a 
favor d'APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY , SLU (amb CIF B81041444), entre altres estacions, l'estació 
d'ITV de Granollers així com el dret de superfície atorgat per l'Ajuntament de Granollers així com tots 
els actius afectes a l'activitat d'inspecció tècnica de vehicles, en virtut de l'atorgament 10.6 de 
l'escriptura pública autoritzada per la Notaria de Barcelona, senyora María-Isabel Gabarró Miquel, de 
data 17 de juliol de 2010.



TercerTercerTercerTercer Que, en virtut de l'antecedent anterior, i comprovat l'escrit presentat pel senyor Aitor Retes 
Aguado, en representació d'Applus Iteuve Technology, SLU, és procedent autoritzar la transmissió del 
dret de superfície sobre els terrenys de domini públic de 4.800 m

2
 per a la instal�lació d'una central 

ITV- Inspecció Tècnica de Vehicles a l'avinguda de Sant Julià de Granollers a favor d'APPLUS 
ITEUVE TECHNOLOGY, SLU, per l'escissió total i extinció de la societat escindida (Applus ECA-ITV, 
SA).

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

IIII.... L'article 171 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei 
d'urbanisme que regula el dret de superfície.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Autoritzar la transmissió a favor de l'empresa APPLUS ITEUVE TECHNOLOGYAPPLUS ITEUVE TECHNOLOGYAPPLUS ITEUVE TECHNOLOGYAPPLUS ITEUVE TECHNOLOGY,,,,    SLUSLUSLUSLU, 
amb CIF B81041444, domiciliada a la carretera d'accés a la Facultat de Medicina, Campus UAB, s/n 
de Bellaterra (08193), del dret de superfície sobre els terrenys de domini públic per a la instal�lació 
d'una central ITV - Inspecció Tècnica de Vehicles concedit a inicialment  a ECA, Inspecció de Vehicles, 
SA per acord plenari de dia 23 de desembre de 1994, protocolitzada en escriptura pública el dia 2 de 
desembre de 1996 davant el notari de Granollers senyor Javier Franch Valverde, i posteriorment per 
acord plenari de data 9 de març de 1999 es va autoritzar la transmissió d'aquest dret a la societat 
APPLUS ECA-ITV, SA, d'acord amb els documents de canvi de modificació de la titularitat per 
l'escissió total i extinció de la societat escindida i de la Resolució de la Conselleria d'Innovació, 
Universitats i Empreses de dia 28 de juny de 2010 que autoritza aquesta transmissió, que consten en 
aquest expedient.

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A L CANVI DE MODALITAT DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTADICTAMEN RELATIU A L CANVI DE MODALITAT DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTADICTAMEN RELATIU A L CANVI DE MODALITAT DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTADICTAMEN RELATIU A L CANVI DE MODALITAT DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTA    
DELS ORGANISMES AUTÒNOMS EN MATÈRIA EDUCATIVADELS ORGANISMES AUTÒNOMS EN MATÈRIA EDUCATIVADELS ORGANISMES AUTÒNOMS EN MATÈRIA EDUCATIVADELS ORGANISMES AUTÒNOMS EN MATÈRIA EDUCATIVA ....

1.- El 12 de juny de 1980 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment els estatuts tipus que havien 
de regir els patronats municipals adscrits al Servei d 'Educació i, en concret, dels patronats següents:

- Patronat de l'IES Escola Municipal del Treball  (EMT)
- Patronat Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet  
- Patronat de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera
- Patronat de les Escoles Bressol Municipals

2.- El 19 de desembre de 1997 el Ple de l'Ajuntament va aprovar la modificació dels estatuts 
esmentats, amb definició dels patronats com a organismes autònoms de caràcter administratiu, amb 
personalitat jurídica pública i patrimoni independent, amb plena capacitat d'obrar, per tal de complir 
amb les finalitats i funcions següents:

- Exercir la supervisió de l'Escola que organitzarà les seves tasques docents atenent-se  a les 
normes de l'Administració Educativa Competent.
- Qualsevol altra funció que, d'acord amb la normativa vigent, li assigni l'Ajuntament de Granollers 
en matèria educativa que contribueixi al millor desenvolupament i eficàcia dels propis centres . 

3.- Per al compliment de les finalitats i funcions esmentades, i sempre amb submissió a les limitacions 
legals i les contingudes als mateixos estatuts , es facultà els patronats per a:



a) Administrar el seu patrimoni
b) Adquirir, posseir, arrendar, gravar i alienar béns mobles i immobles, amb les limitacions 
previstes per l'article 204.4 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis.
c) Adquirir, gravar i renunciar a drets i assumir obligacions .
d) Celebrar contractes i convenis amb persones públiques i privades .
e) Contractar obres, serveis i subministraments.
f) Sol�licitar i obtenir subvencions i ajuts
g) Exercitar tot tipus d'accions judicials i extrajudicials davant de qualsevol jurisdicció .
h) Acceptar donacions, herències, llegats i altres transmissions a títol gratuït o modal .
i) Establir la seva pròpia organització interna.
j) Celebrar tot tipus d'actes i negocis jurídics.

4.-En el context econòmic actual i cercant models de major eficiència observem que la gestió 
econòmica dels quatre Patronats presenta processos complexos i del tot ineficients . 
Els ingressos de cadascun dels Patronats provenen de les transferències del Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat, de les taxes que paguen les famílies, i de les transferències de 
l'Ajuntament. 
És l'Ajuntament qui manté amb el Departament d'Ensenyament el conveni de manteniment de centres. 
I és l'Ajuntament qui rep les transferències corresponents i qui posteriorment ha de transferir-les als 
quatre pressupostos, al de cada Patronat. 
Constituïts com a òrgans autònoms amb els seus pressupostos independents, els processos 
comptables, administratius, de tresoreria i de gestió pressupostària es multipliquen.

5.- Cal considerar també que la gestió del manteniment dels equipaments, dels recursos humans, de 
la contractació dels serveis de neteja i de menjador la fa directament l'Ajuntament a través dels seus 
serveis corresponents.

6.- Els Patronats havien tingut històricament un paper rellevant com a òrgan de participació i 
representació. 
Des de la constitució dels Consell Escolars de Centre, però, l'han vist afeblit. Són actualment els 
Consells Escolars els veritables instruments de participació dels centres. En aquest sentit  observem 
una duplicitat innecessària.

7.- Vist l'informe favorable emès pel Cap de l'Àrea de Serveis a la Persona, i de conformitat a 
l'establert als estatuts dels patronats esmentats, al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i a l'establert a la Llei de bases de regim 
local, és procedent la dissolució dels organismes autònoms municipals d'Educació amb efectes a 
partir de la data d'aprovació definitiva d'aquest acord, moment en què es realitzà tant el tancament i la 
liquidació del pressupost de l'ens com la formació i aprovació del compte general, que seran els 
utilitzats en la integració i traspàs d 'actius i passius a l'Ajuntament.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1.- De conformitat a allò que disposa l'article 132.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, Ple podrà 
acordar l'establiment dels ens descentralitzats amb personalitat jurídica pròpia, quan així  ho 
aconsellin la necessitat d'una major eficàcia en la gestió, la complexitat de la mateixa, l'agilització dels 
procediments, l'expectativa d'augmentar o millorar la financiació, o la conveniència d'obtenir un major 
grau de participació ciutadana en l'activitat de prestació dels serveis.  

2.- D'acord amb allò que disposen l'article 23 dels Estatuts del “Patronat de l'IES Escola Municipal del 
Treball ”, a l'article 23 dels Estatuts del “Patronat Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària 
Salvador Llobet”, a l'article 23 dels Estatuts del “Patronat de l'Escola Municipal de Música Josep M. 
Ruera”, i a l'article 23 dels Estatuts “Patronat de les Escoles Bressol Municipals”, els diferents 
Patronats s'extinguiran per les causes previstes a l'article 208 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals  (ROAS).

3.- De conformitat a allò establert a a l'article 208 del ROAS, l'organisme autònom s'extingeix per 
acord del Ple de la corporació, quan es consideri convenient gestionar el servei per una altra modalitat 
diferent, entre les previstes legalment. 



 4.- D'acord amb allò que disposa l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local (LBRL), en la seva qualitat d'Administració pública de caràcter territorial, i dins les 
seves competències, correspon als municipis la potestat d'autoorganització. 

5.- D'acord amb allò establert a l'article 188.4 del ROAS, la facultat d'establir el sistema de gestió dels 
serveis públics correspon als ens locals en l 'exercici de la seva potestat organitzativa. 

6.- De conformitat a l'establert a l'article 249.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i de conformitat a l'establert a 
l'article 188 del ROAS, la gestió directa dels serveis públics es pot prestar, entre altres, adoptant les 
formes següents:

a. Gestió pel mateix ens local
b. Organisme autònom

7.- D'acord amb allò establert a l'article 85bis.1.a) de LBRL, la creació, modificació, refundició i 
supressió de la gestió directa mitjançant organismes autònoms locals, correspondrà al Ple de 
l'Ajuntament.

 8.-  De conformitat a allò establert a a l'article 209 del ROAS, es determinen els efectes de l'extinció 
de l'organisme autònom:

1.- L'extinció de l'organisme autònom comporta que els béns, els drets i les obligacions 
s'incorporen al patrimoni de l'ens local, el qual el succeeix universalment.
2.- Els béns que formen part de l'actiu, atesa la seva naturalesa, s'han d'incorporar al domini públic 
o als béns patrimonials de l'ens local.
3.- Els béns procedents d'una donació o fundació han de rebre la destinació que hagin previst els 
donants o fundadors.

9.- D'acord amb l'establert a l'article 24 dels Estatuts del “de l'IES Escola Municipal del Treball ”, a 
l'article 24 dels Estatuts del “Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet”, a 
l'article 24 dels Estatuts del “de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera”, i a l'article 24 dels 
Estatuts “de les Escoles Bressol Municipals”, l'ó dels respectius patronats comporta que els seus 
béns, drets i obligacions s'incorporaran al patrimoni de l'Ajuntament, el qual els succeeix 
universalment. 

10.-De conformitat amb l'establert a l'article 188.5 ROAS,,,, el canvi de la forma de gestió d'un servei 
exigeix la instrucció de l'expedient i la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les 
quals es refereixen els articles 159 i 160  del reglament esmentat.

11.- D'acord amb allò previst als articles 160.1 i 163 del ROAS, l'acord s'ha de sotmetre a informació 
pública pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant anuncis que s'insereixin en el Butlletí Oficial de la 
província, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al taulell d 'anuncis de la corporació. 

12.- De conformitat a l'establert a l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, text refós aprovat per Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, el canvi en la figura del titular del servei no implica l'extinció 
de les relacions laborals, sinó la concurrència de la figura jurídica de la successió d'empreses, amb la 
subrogació de la nova empresa en els drets i obligacions nascuts dels contractes de treball . 

13.- D'acord amb allò previst a l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, procedeix notificar al personal 
treballador afectat que, a partir de la data d'aprovació definitiva d'aquest acord passaran a integrar-se 
en la plantilla de l'Ajuntament de Granollers, mantenint la totalitat dels seus drets laborals, 
específicament els de categoria, antiguitat i retribució. 

14.- De conformitat amb allò establert a l’article 19 del RD 84/1996, de 26 de gener, procedeix notificar 
la subrogació de personal a la Tresoreria General de la Seguretat Social . 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.- Acordar la modificació en la forma de gestió del serveis prestats mitjançant els organismes 
autònoms dels següents patronats: “Patronat de l'IES Escola Municipal del Treball ”, “Patronat 
Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet”, “Patronat de l'Escola Municipal de 



Música Josep M. Ruera” i “Patronat de les Escoles Bressol Municipals”; de conformitat a l'establert a 
l'article 188.2.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals, i assumir-ne la gestió directa per la pròpia organització, mitjançant el Servei 
d'Educació de l'Ajuntament de Granollers. 

SegonSegonSegonSegon.- Declarar la extinció del organismes autònoms municipals següents amb efectes a partir de la 
data d'aprovació definitiva d'aquest acord:

– Patronat de l'IES Escola Municipal del Treball  
– Patronat Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet
– Patronat de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera
– Patronat de les Escoles Bressol Municipals

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Disposar que els organismes autònoms “Patronat de l'IES Escola Municipal del Treball ”, 
“Patronat Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet”, “Patronat de l'Escola 
Municipal de Música Josep M. Ruera” i “Patronat de les Escoles Bressol Municipals” ; cessen totalment 
en la seva activitat a partir del 31 de desembre de 2011, passant a ser substituïts en tots els seus 
drets i obligacions, i fins a la seva extinció definitiva , per l'Ajuntament de Granollers. 

QuartQuartQuartQuart.- Aprovar la subrogació de l'Ajuntament de Granollers de tots els drets i obligacions dels 
organismes autònoms adscrits al Servei d'Educació següents: “Patronat de l'IES Escola Municipal del 
Treball ”, “Patronat Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet”, “Patronat de 
l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera” i “Patronat de les Escoles Bressol Municipals”

CinquèCinquèCinquèCinquè.- Sotmetre a informació pública l'acord de canvi del model de gestió directa del servei i de 
supressió dels organismes autònoms municipals “Patronat de l'IES Escola Municipal del Treball ”, 
“Patronat Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet”, “Patronat de l'Escola 
Municipal de Música Josep M. Ruera” i “Patronat de les Escoles Bressol Municipals” per un termini de 
30 dies hàbils, de conformitat a l'establert als articles 160.1 i 163 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals .

SisèSisèSisèSisè.- Notificar individualment al personal treballador laboral de la plantilla dels organismes autònoms 
“Patronat de l'IES Escola Municipal del Treball ”, “Patronat Municipal de l'Escola d'educació infantil i 
primària Salvador Llobet”, “Patronat de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera” i “Patronat de 
les Escoles Bressol Municipals”,  relacionats a l'annex 1, que a partir de l'1 de gener de 2012 passaran 
a integrar-se al a plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers, amb reconeixement de tots els 
seus drets laborals, específicament els de categoria, antiguitat i retribució. 

SetèSetèSetèSetè.- Comunicar al personal funcionari que actualment presta els seus serveis a través a l'organisme 
autònom en règim d'adscripció, relacionats a l'annex 2, que es deixarà sense efecte aquesta 
adscripció i passaran a integrar-se a la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers, a partir de 
l'1 de gener de 2012.

VuitèVuitèVuitèVuitè.- Comunicar aquesta situació als Comitès d'Empresa amb els requisits exigits per l'article 44, 
núm. 6 de l'Estatut dels Treballadors.

NovèNovèNovèNovè.- Fer avinent que, en el supòsit que no sigui presentada cap al�legació en els períodes 
esmentats, aquest acord de canvi de modalitat del sistema de gestió, i de supressió dels organismes 
autònoms municipals “de l'IES Escola Municipal del Treball ”, “Municipal de l'Escola d'educació infantil 
i primària Salvador Llobet”, “de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera” i “de les Escoles 
Bressol Municipals” quedarà elevat a definitiu , sense necessitat d'adoptar-ne cap altre d'exprés. 

DesèDesèDesèDesè.- Fer constar que, aprovat definitivament l'acord de canvi del model de gestió directa del servei i 
de supressió dels organismes autònoms municipals “de l 'IES Escola Municipal del Treball ” , “Municipal 
de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet”, “de l'Escola Municipal de Música Josep M. 
Ruera” i “de les Escoles Bressol Municipals”, es comunicaran els presents acords al  Registre d'Ens 
Locals de Catalunya de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat (per a donar de 
baixa els Patronats en el referit registre) i a la Delegació del Ministeri d'Economia i Hisenda de 
Barcelona (per donar de baixa els Patronats de la Base de Dades General de les Entitats Locals).

OnzèOnzèOnzèOnzè.- Facultar àmpliament al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els documents necessaris per 
implementar els acords presents, entre els quals, sense ser exhaustius, en destaquen el nomenament 



de la comissió liquidadora i la resolució dels assumptes de tancament econòmic . 
 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Ara si, la senyora Sanjuán té la paraula, endavant, 

Sra. Sanjuán: 

Gràcies Alcalde. Granollers té una llarga història  de compromís  amb l'educació. Ho diem moltes 
vegades aquí i arreu.  Així ho demostren la quantitat de projectes educatius que es desenvolupen a la 
ciutat, la qualitat de les nostres escoles i instituts, l’empenta i professionalitat dels nostres docents i el 
fet singular de tenir centres de titularitat municipal , alguns amb més de 90 anys d’història.

Una singularitat aquesta que respon a la valentia, l’emprenedoria, la gosadia i la convicció dels qui 
somiaren els projectes educatius de l'Escola Municipal de treball, de l'Escola Salvador LLobet, de les 
Escoles Bressols Municipals i de l'Escola Municipal de Música. Els van somiar i els van materialitzar, 
ja fa temps, molt de temps. 

Uns projectes, els de les nostres escoles, que són referència a la ciutat i que s’han anat construint al 
llarg dels anys amb la implicació de molts professionals. I la feina, molta feina i el compromís dels qui 
ho han fet possible.

Des del convenciment que L'EDUCACIÓ és el vector imprescindible per construir el present i la millor 
eina per encarar el futur. Un futur ara incert, és veritat. Però amb la seguretat que l'única certesa que 
podem compartir és que un bon sistema de formació ens dóna millors condicions per assumir els nous 
reptes, més eines per afrontar el futur.

Els nostres Centres Municipals van néixer al 1920 l'Escola Municipal de Treball, al 1927 la de Música, 
al 1962 el Salvador Llobet i el 1972 la primera de les Escoles Bressol, Cangur i  constituïren amb la 
democràcia els seus Patronats. Uns òrgans que van ser creats per a la seva gestió i que van ser 
referents i uns magnífics  espais de participació de la comunitat educativa i dels grups municipals en 
el seu moment.

D'ençà però, de l'aprovació de la LODE i en conseqüència de la constitució dels Consells Escolars 
com a àmbits de participació de la comunitat educativa en la gestió i el funcionament dels centres 
educatius, s'han produït certes duplicitats. Pel que fa al centres municipals, tot el que afecta el projecte 
i el funcionament del centre, s’aprovava dues vegades,  al Consell Escolar, com és preceptiu, i al 
Patronat corresponent on molts del representants de la comunitat eren els mateixos. I tot el que té a 
veure amb la gestió, la contractació de serveis, la gestió del personal, la comptabilitat i altres tasques 
administratives es feien directament des de l’Ajuntament, tot i que als patronats se'n donava compte i 
es dictaminava, era el Ple qui aprovava totes les propostes. 

Ens trobem, doncs, amb un model  que en l'àmbit de la gestió administrativa dels serveis de l'àrea 
econòmica, de recursos humans i del servei d'Educació de l'Ajuntament  és feixuc i complex. 

Davant d’aquesta realitat, el 2007 vam demanar que Diputació estudiés la manera de millorar la gestió 
dels Patronats i la possibilitat de crear un Institut Municipal d’Educació com altres ciutats del nostre 
entorn tenien (Barcelona i Mataró, per exemple). Els resultats d’aquest estudi ens indicaven que el 
camí per buscar una major eficiència en cap cas era el de crear un Institut Municipal d'Educació 
completament autònom, que hagués significat haver d’incloure necessàriament un departament propi 
de RRHH, de comptabilitat i administratiu. Si fos el cas, se’ns indicava la possibilitat de constituir una 
organització municipal desconcentrada, però gestionada des de l’Ajuntament. 

A hores d’ara, l’actual context de crisi econòmica i la necessitat de ser més eficients en la gestió i de 
simplificar   tots  els processos que des del punt de vista comptable, de tresoreria  i de recursos 
humans suposa, ens plantegen com a imprescindible  un canvi de model de gestió dels Patronats  .

Un canvi de model que necessàriament ha de simplificar la gestió, l'ha de fer més eficient i ha de 
suposar un estalvi de temps de treball del personal de gestió (secretaria, intervenció, tresoreria i 
administració) que, en definitiva és un estalvi econòmic.



No voldria acabar sense agrair la implicació i la feina de totes les persones que n'han format part al 
llarg de tots aquests anys. Als representants de la Comunitat Educativa, mestres, pares i mares, 
personal d'administració i serveis, tècnics de l'Ajuntament, representants dels grups municipals i 
regidors i regidores. I, en el cas de l’Escola de Música Josep M Ruera, al compromís també, de la 
societat civil granollerina. 

És en aquest cas que per mantenir aquesta participació, la de la “societat civil”, ens hem posat a 
treballar en la creació d'un nou òrgan. Un òrgan que tingui aquesta particularitat que la composició del 
Consell Escolar de Centre no pot recollir .  Esperem poder constituir-lo en els propers mesos. 

Ara és el moment de teixir més que mai una xarxa forta de complicitats, d'esforç, de treball compartit i 
d'entusiasme per l'educació.

I seguir amb el compromís col�lectiu que es planteja en el nostre Pla Estratègic .
Ara més que mai, l'educació en el centre de la nostra activitat política , del nostre compromís social.
I una mirada optimista vers el futur.
Canviem el model de gestió dels Patronats. Els simplifiquem, els fem més eficient
No canviem ni els valors, ni els principis ni els objectius . A l'eficàcia hi afegim l'eficiència.
La ciutat sap, i ho sap des de fa molt temps, que l'educació és un dels elements més importants, més 
valuosos per a la seva transformació i constitueix un element central per encarar la sortida de la crisi 
que vivim amb èxit.  

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha demanades intervencions, per part del partit popular, endavant, 

Sr. Gutiérrez:
Si, gràcies Alcalde, molt breument. De paraula a les comissions pertinents dels patronats se'ns va dir 
que aquest canvi de gestió es produïa per un estudi de la Diputació de Barcelona d'uns anys enrere, 
de l'any 2007 com ha dit ara la regidora. No hem trobat aquest informe perquè no hi és a la 
documentació. Al haver passat tant temps, la pregunta ¿és vàlid? I si és vàlid, ¿Perquè no s'actualitzat 
abans?. Tampoc entenem on està l'estalvi doncs tenim les mateixes persones fent el mateix treball. 
Per tant aquest grup municipal s'abstindrà a l'hora de votar. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de CiU, el senyor Germán, endavant, 

Sr. Cequier:
Gràcies Alcalde. En principi quasi subscriveixo plenament el que la nostra companya , Pietat, doncs ha 
fet una lloança de la tasca d'educació com una tasca importantíssima per la societat. Amb això estem 
totalment d'acord com sempre amb això. 

Però segons la premsa, haurem llegit tots que Granollers suprimirà els Patronats Municipals 
Educatius per estalviar temps i diners. És evident que com que compteu amb 13 regidors doncs 
aquesta proposta que presenteu avui serà aprovada, com bé titulava la publicació corresponent, però 
és que aquesta decisió del vostre equip de govern s'ha pres d'una manera sobtada i per tant, 
sorprenent, explico. Si que és cert, com has comentat Pietat, que la idea de suprimir els quatre òrgans 
s'arrossega ja de fa temps i diu la premsa també: l'anterior legislatura, poder far 2 anys, el temps 
passa ràpid, no sé precisar exactament s'havia fet una aproximació, varem comentar tot el que 
explicaves de l'Institut d'Educació, etc. Però va quedar ajornada si ne die. Des de llavors, no havíem 
tornat a parlar fins avui fa dues setmanes que per via privada a les 11 de la nit vàrem saber la notícia, 
era un dimarts i ho vàrem saber abans que el dia següent dimecres se'ns comuniqués a la informativa, 
ens va agafar d'improvist, això ho vaig manifestar a un periodista, fins i tot penso que potser no s'ha 
gestionat amb els tempus adequats, però bé, de tota manera no té massa importància i estem d'acord 
amb els arguments que diu la premsa també, que en el context actual d'austeritat ha empés la decisió, 
hem de fer les coses més àgils per estalviar i estalviar o d'altres sinònims que aquests dies s'utilitzen 
moltíssims, arreu, son paraules de les paraules més emprades en aquests darrers temps en tantes i 



tantes ocasions que parlem de qüestions econòmiques.

Tots som conscients dels problemes que estem vivint globalment. El nostre grup en aquesta votació 
ens abstindrem, però no ben bé perquè estiguem en desacord d'aquest moviment o d'aquest estalvi, 
sinó que aquest estalvi pensem que és insuficient, és poc i pensem que es podria fer avançar i per 
aconseguir més estalvi. Tot i valorar la tasca que les escoles a Granollers municipals , totes en general 
fan, no únicament les municipals, sabem que és un servei que l'Ajuntament de Granollers va assumir i 
he explicat la història i en més d'una ocasió també hem sentit a diferents alcaldes, diferents ocasions 
que manifesten que alguns dels problemes que avui dia hi ha de tresoreria s'han arribat a tenir per 
assumir serveis en els municipis que no eren obligatoris i que ara resulten molt gravosos de fer-hi 
front. Hi ha municipis, ajuntaments que estan fent un procés de deslligar-se o despendre's o de 
transferir diferents serveis que havien assolit i que ara no. No és el cas de Granollers, que no és que 
no pugui, però a Granollers tenim en l'àrea d'ensenyament algunes escoles municipals que 
pròpiament les hauria de cobrir el departament d'Ensenyament, les que cobreixen l'etapa obligatòria 
de 3 a 16 anys, no és nova aquesta expressió des del nostre grup, en altres ocasions ja hem fet servir 
la nostra opinió sobre aquest àmbit. El nostre programa electoral ho contemplava. El municipi té una 
despesa molt important en aquesta àrea d'ensenyament, bona part d'ella dedicada al funcionament 
d'aquestes escoles municipals que beneficien, és cert que fan una gran tasca però que estan 
dedicades a un grup reduït de famílies de la ciutat. Son dues escoles, principalment d'aquesta etapa i 
aquesta quantitat de diners important procedeix naturalment dels impostos de tots els ciutadans i els 
seus beneficis només arriben a alguns. Entenem que per història, per sentiments, per tot altres 
qüestions que podem explicar l'actual govern vol seguir com fins ara. Altres cops ja ens ho heu dit. 

Repetim que s'hauria de transferir a la Generalitat que se'n fes càrrec de les etapes de 3 a 18 anys i 
així si que lliuraríem i tindríem un estalvi important en recursos econòmics que podrien cobrir moltes 
altres necessitats que en la situació actual seran prioritàries . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Terrades no vol intervenir, la senyora Sanjuán té la paraula per cloure 
aquest primer torn, 

Sra. Sanjuán:
Gràcies. Primer, a la pregunta que ens feia el company del partit Popular sobre si és vàlid o no és 
vàlid, evidentment i per això ho fem. Ell sap que en sis patronats diferents, mentres es feia l'estudi i 
posteriorment quan vàrem tenir el resultat ens vàrem parlar, vàrem discutir les propostes, justament el 
que era un ens desconcentrat que a tots ens sobtava i recordo haver parlat d'això.

No ho vàrem fet abans perquè com molt bé deia el company d'unió, Germán Cequier, fa dos anys es 
va presentar l'estudi i nosaltres vàrem parlar de la conveniència de realitzar el canvi de model 
coincidint amb un nou cicle pressupostari , per la facilitat justament de gestió. El cicle anterior coincidia 
amb un nou nou cicle d'eleccions i vàrem preferir esperar. Evidentment ara la situació i el context 
econòmic obliguen a ser més eficients. La senyora Àngels Olano, la regidora ens ho deia en la seva 
intervenció anterior, els ciutadans ens demanen eficiència i això ens un exercici d 'eficiència. 

Pel que fa a la celeritat o la immediatesa de la presentació, he de reconèixer  que és veritat, tot i que 
havíem parlat en aquests 6 patronats de que jo parlo i ja hem compartit que havien presentat la 
voluntat de fer aquest canvi de gestió de com el portaríem a terme, havíem parlat de l'estudi i en el 
mateix ple d'investidura l'alcalde en va parlar fa uns mesos, va ser en l'últim patronat, ara fa 15 dies 
que nosaltres vàrem presentar l'expedient relatiu al canvi de modalitat de gestió perquè consideràvem 
que ja n'havíem parlat i coincidia ara mateix amb aquest canvi de cicle pressupostari i per això ho fem. 
He de reconèixer però que els patronats es van convocar un dia abans de la Comissió Informativa. 
També és veritat que el seu grup, CiU està representat en cada un dels patronats que el mateix dia 15 
va tenir la informació.

Pel que fa a transferir les escoles, dos comentaris, el primer a títol de reflexió, no sé si ara mateix el 
departament estaria disposat, això d'entrada i el segon, ho sap la ciutat, ho sap aquest Ajuntament, 
aquest govern té la voluntat, creu amb la corresponsabilitat, creu amb al proximitat com un valor i el 
que ha demanat reiteradament és el contrari, és tenir la possibilitat de gestionar des de la proximitat, 
que les escoles de Granollers, que les decisions que afectessin als centres educatius de la ciutat es 



prenguessin el més a prop del ciutadà possible i l'administració que està més a prop és la de 
l'Ajuntament.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano, endavant, 

Sra. Olano:
Si, gracias señor Alcalde. Totalmente de acuerdo con lo que ha comentado la concejal 
correspondiente al área, la señora Pietat, solamente una cuestión que nuestro grupo quiere remarcar 
en el Pleno referente a esta cuestión.

Nosotros naturalmente todas las cuestiones que hagan referencia a simplificar trámites y conseguir 
mayor eficacia nos tendrán a su lado, por supuesto que lo apoyamos, lo que pasa es que si que 
queremos hacer referencia a una cuestión, antes precisamente estos patronatos que gestionaban 
directamente exclusivamente lo que hacía referencia a la escuela, que hacía referencia, eran los que 
mejor información aportaban del presupuesto que les hacía referencia a ellos. Por lo tanto, aunque 
luego esto pasaba por la decisión del equipo de gobierno y ellos pues de alguna manera tenían que 
hacer sus peticiones para lo que se iba incorporar de sus solicitudes al presupuesto general .

No queremos que en pro de la eficacia volvamos a equivocarnos, es decir nos da cierto, bueno lo 
queremos decir aquí, cierto resquemor el tema de que esta concentración nos lleve ha hacer un cajón 
desastre de todos estos entes y nos encontremos con otra modificación de presupuesto porque no se 
ha tenido en cuenta la limpieza, el agua o el gas.

Es decir, esta información que venían de los patronatos era muy importante a la hora de presupuestar 
y ustedes lo saben. Por lo tanto, en cuanto a la eficacia esperamos y deseamos que sea de esta 
manera, por lo tanto ningún problema en cuanto a las formas y los tiempos ya se ha comentado, pero 
hemos echado a faltar dentro de esta propuesta de cambio de gestión pues que nos aporta, 
esperábamos algún recorte, alguna aportación, alguna simplificación económica que como ha dicho 
mi compañero Fermín Gutiérrez no se transluce porque lo que se hace es volcar la plantilla 
idénticamente, si que en gestión y trámites ganaremos pero esperamos y deseamos que no se 
simplifique en cuanto al nivel de información que ahora se incorpora al presupuesto cada una de las 
necesidades porque si eso no se contempla de la manera tan acorada y directa que se estaba dando 
en los patronatos, naturalmente nos podíamos equivocar y esto podía afectar a la calidad de la 
educación y naturalmente nosotros no queremos que afecte a nuestra ciudad.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Per part de CiU, endavant senyor Germán, 

Sr. Cequier:
Gràcies senyor Mayoral. Naturalment com a professional estic molt d'acord amb tu (Pietat) i seria 
fantàstic que poguéssim gestionar totes les escoles des de la proximitat aquesta que diem com hi ha 
països que si que ho tenen descentralitzat a nivell central i dóna autoritat als municipis . Però el que no 
podíem fer son les aportacions econòmiques que fem actualment, a les que tenim si haguéssim de 
fer-ho amb les 18 escoles, suposo que els pressupostos no podrien arribar.

Alcalde president:
Molt bé, senyora Sanjuán, per cloure aquest debat té la paraula, 

Sra. Sanjuán:
Si, només accentuar per tranquil�litat de la senyora Olano el compromís d'aquest govern de 
transparència en la gestió i el treball colze a colze a cadascun dels centres, tots els centres de la 
ciutats, els municipals en particular per la millora del seu funcionament .

Al senyor Cequier, que no renunciem a la nostra història tampoc. Hem dit que nosaltres fem una 



aposta, una aposta decidida per l'educació i per la proximitat, per la corresponsabilitat, per això també 
la demanem al govern i si demanéssim, si tinguéssim aquesta descentralització que ja ens agradarien, 
demanaríem la bossa al costat.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 14  PSC: 13 AG: 1
Vots en contra :  Cap
Abstencions :  11 CIU: 6 PP: 4 ICV-EUiA-E: 1

 
Alcalde president:
Passem al punt número 11, 

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL    
MERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYAMERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYAMERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYAMERCAT AUDIOVISUAL DE CATALUNYA ----MACMACMACMAC        

El Consorci es va constituir en data 18 de juliol de 2005 i inicialment el van constituir l’Ajuntament de 
Granollers i la Diputació de Barcelona, les mateixes entitats que el formen actualment, i els Estatuts 
vigents són els publicats al BOPB 120 de 22.3.2006 amb la modificació publicada al BOPB 152 de 
29.12.2009. 

Desprès de valorar-ho pels dos ens que formen el Consorci, i tal i com es va posar de manifest en la 
sessió del Consell General de 3 de novembre de 2010, on ja es va avançar la conveniència de 
dissoldre el Consorci i encarregar la gestió a Granollers Audiovisual, SL, en conseqüència, mtjançant 
la Resolució de la presidència núm. 5/2011, de 8 d'abril, es va acordar iniciar l'expedient per a 
l'elaboració d'una proposta de dissolució i liquidació del Consorci, la qual va ser notificada a la 
Diputació de Barcelona el dia 11 d'abril de 2011. 

En aquesta Resolució també s'acorda la creació d’una Comissió amb l’objectiu d’elaborar una 
proposta de liquidació dels actius i passius de l’entitat . 

Que el Consorci MAC no té cap conveni ni contracte subscrit pel qual s'hagi de denunciar de forma 
expressa. 

Tanmateix, les funcions del Consorci MAC fins ara desenvolupades, passaran a ser executades a 
partir del dia 1 de gener de 2012, per la societat municipal Granollers Audiovisual, SL, la qual cosa 
implicarà també que l'únic treballador amb què compte el Consorci MAC, s'integri a la plantilla de 
treballadors d'aquesta societat, tot mantenint la totalitat dels seus drets laborals, específicament els de 
categoría, antigüitat i retribució.

Vista la notificació de l 'acord adoptat pel Consell General del Consorci del MAC en reunió celebrada el 
dia 14 de novembre de 2011, pel qual, acorda dissoldre aquest Consorci.

Atès que en l'acord anterior es fixa com a data d’efectes de la dissolució del Consorci MAC el dia 31 
de desembre de 2011.

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

Vist allò que estableix l'art. 47 dels Estatuts reguladors del Consorci MAC, quan al procediment i 
efectes de la dissolució del mateix. 

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril)  i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya . 

Vist que, d’acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha 
de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que 



l’acord de dissolució, que ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels 
béns del Consorci i la reversió de les obres i instal�lacions existents a les administracions 
consorciades, ha de ser sotmès al tràmit d’informació pública. 

El canvi en la figura del titular del servei no implica l'extinció de les relacions laborals sinó la 
concurrència de la figura jurídica de la successió d'empreses prevista a l'art. 44 de l'Estatut dels 
Treballadors, text refós aprovat per RD Legislatiu 1/1995, de 24 de març, que implica la subrogació de 
la nova empresa en els drets i obligacions nascuts dels contractes de treball . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar inicialment la dissolució del CONSORCI DEL MERCAT AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA-MAC, així com la seva liquidació en els termes proposats per la Comissió creada per 
Resolució núm. 5/2001, de data 8 d'abril, que consten als Annexos corresponents  i d’acord amb la 
situació de tresoreria i previsió d’ingressos i despeses a 31 d'octubre de 2011, segons la Intervenció 
del Consorci, que també s'adjunta. En aquestes despeses no s’inclouen les inherents a la liquidació 
que es puguin produir fins la seva extinció definitiva  (notaria, registre i altres). 

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Establir, com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació aprovades, en el 
moment del cobrament de la subvenció d ela Generalitat de Catalunya que es preveu que es faci 
efectiva en el decurs del primer semestre de l'any 2012, per tal de cobrir els costos de liquidació i 
tancament del Consorci, en el benentès que la diferència entre la quantitat que li pertoca i la 
efectivament satisfeta li serà retornada. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Acceptar la cessió de forma gratuïta formulada pel Consorci del MAC en l'acord de 14 de 
novembre de 2011, a l'Ajuntament de Granollers dels drets i de les obligacions que consten en l'estat 
de situació d'ingressos i despeses que s'annexa.

Tanmateix, donar-se per assabentat, la cessió de forma gratuïta formulada a la societat municipal 
Granollers Audiovisual, SL, els béns relacionats que consta en l’inventari de béns que s'annexa a 
aquest acord.

Així mateix, quant a l’arxiu del Consorci, acceptar que aquest sigui traslladat i custodiat per la societat 
municipal Granollers Audiovisual, SL, entitat que facilitarà la seva consulta a totes les entitats que han 
format part del Consorci. 

QUARTQUARTQUARTQUART.... Sotmetre els acords d’aprovació inicial de la dissolució, un cop hagin estat adoptats per tots 
els ens consorciats, a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler 
d’anuncis del Consorci.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat al�legacions, l’acord 
de dissolució s’entendrà definitivament aprovat. 

SISÈSISÈSISÈSISÈ.... Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . 

SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Acceptar l'encàrrec del Consorci i de la Diputació de Barcelona, respecte de l'assumpció del 
tràmit d’informació pública respecte al procediment referit i determinar, en conseqüència, que els 
anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col�lectiu i substituiran, els que haurien de publicar 
separadament cadescuna d'elles. 

VUITÈVUITÈVUITÈVUITÈ.... Acordar que el treballador únic del Consorci MAC, l'auxiliar administrativa Montserrat López 
Parera, s'integri a la societat municipal de Granollers Audiovisual, SL, a partir del dia 1 de gener de 
2012, mantenint la totalitat dels seus drets laborals, específicament els de categoría, antigüitat i 
retribució. 

NOVÈNOVÈNOVÈNOVÈ.... Sol�licitar la cancel�lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics corresponents i, 
en particular, en el Registre d’Entitats Locals de Catalunya. 



DESÈDESÈDESÈDESÈ. Facultar a l'alcaldia per dictar les disposicions complementàries i oportunes per a la deguda 
efectivitat dels presents acords. 

ONZÈONZÈONZÈONZÈ.... Donar trasllat dels presents acords al Consorci del MAC i a la Diputació de Barcelona .  

Alcalde president:
Moltes gràcies. La regidora de comunicació senyora Barnusell farà la presentació , 

Sra. Barnusell: 
Gràcies Alcalde. Molt ràpidament i molt breument perquè és un procés que ja fa un parell d'anys que 
estem al darrera, s'ha explicat plenament en els llocs també oportuns.

Va amb la línia que presentava abans la meva companya de simplificació, eficiència i eficàcia amb tot 
el que representa la gestió i l'administració en aquests moments actuals. Jo si que voldria agrair la 
feina molt especialment de l'actual gerent de Granollers Audiovisual, el Josep Maria Codina en tot 
aquest procés a qui ja fa dos anys que li vàrem encarregar d'acord amb les administracions i en el seu 
moment dels governs que governaven cada una de les administracions consorciades i que donaven 
suport al MAC, és a dir, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, vàrem engegar aquest 
procés de reducció de costos, d'estructura fixa, de redimensionar el Mercat de l'Audiovisual de 
Catalunya per seguir apostant, per tant agrair-li la feina que a dut a terme fins a presentar avui 
aquesta dissolució. Fet també d'acord amb totes les administracions actuals i amb els governs actuals 
que hi ha  al capdavant de cada una de les administracions, Diputació i Generalitat.

Un consorci que va néixer a l'any 2005, que a l'any 2009 vàrem encarregar aquest procés i aquesta 
dissolució i redimensionament del MAC i gairebé ha sigut, passarem aquest 2011 un estalvi d'un 40% 
amb aquesta reubicació de quin ha de ser el lloc del MAC i que l'ha de seguir acollint la ciutat de 
Granollers.

Si que vull dir que tant la diputació com la Generalitat segueixen apostant pel MAC, l'Ajuntament 
també, de gestió directa des de l'empresa municipal Granollers Audiovisual, tant Diputació com 
Generalitat han manifestat la seva voluntat a través de subvencions o a través de convenis de seguir 
apostant per aquesta fira com a lloc de trobada dels professionals del sector audiovisual de proximitat, 
com a lloc de referència del sector d'audiovisual de proximitat de Catalunya, com a espai de mercat 
d'intercanvi i sobretot que ha sigut molt important al llarg d'aquests més de 10 anys d'història del MAC 
aquí a la ciutat l'intercanvi de reflexions per compartir sobretot quins son aquests reptes i com s'ha 
d'afrontar el futur. Portem ja temps fent-ho i en aquests moments encara serà més important seguir 
tenint aquest espai de trobada i de debat. 

Per tant, Granollers hi volem seguir estant i seguirem estant de mans dels dos governs del país .

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 21 PSC: 13 CIU: 6 ICV-EUiA-E: 1 AG: 1
Vots en contra :  Cap
Abstencions : 4 PP: 4

Alcalde president:
Passem al punt número 12, 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SIGNATURA DEL CONVENI PER A LA RESOLUCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SIGNATURA DEL CONVENI PER A LA RESOLUCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SIGNATURA DEL CONVENI PER A LA RESOLUCIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA SIGNATURA DEL CONVENI PER A LA RESOLUCIÓ    
DELS CONVENIS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALDELS CONVENIS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALDELS CONVENIS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALDELS CONVENIS AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL,,,,    RELATIUS A LARELATIUS A LARELATIUS A LARELATIUS A LA    
CESSIÓ DE TERRENYS I A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DELCESSIÓ DE TERRENYS I A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DELCESSIÓ DE TERRENYS I A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DELCESSIÓ DE TERRENYS I A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL    
SERVEI PÚBLIC COMARCAL CENTRE DSERVEI PÚBLIC COMARCAL CENTRE DSERVEI PÚBLIC COMARCAL CENTRE DSERVEI PÚBLIC COMARCAL CENTRE D ''''ACOLLIDA DACOLLIDA DACOLLIDA DACOLLIDA D ''''ANIMALS DOMÈSTICSANIMALS DOMÈSTICSANIMALS DOMÈSTICSANIMALS DOMÈSTICS     

1. L'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en data 30 de gener de 2002, 



van formalitzar un conveni interadministratiu per a la cessió de l 'ús d'un terreny de 3.973,91 m
2 
situat al 

carrer Severo Ochoa, núms. 103-105, del Coll de la Manya de Granollers, amb la finalitat de 
construir-hi i prestar-hi el servei d'acollida d'animals domèstics.

2. El Consell Comarcal del Vallès Oriental establí, el 19 de desembre de 2003, mitjançant acord de 
Ple, el servei públic comarcal del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics de Companyia (CAAD).

3 L’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental van formalitzar un conveni per 
a la delegació de competències per a la prestació del servei públic comarcal Centre d’Acollida 
d’Animals Domèstics de companyia, en data 22 de març de 2004, que tenia per objecte, entre d’altres, 
la formalització de la delegació al Consell Comarcal de competències atribuïdes a l’Ajuntament per la 
Llei de protecció dels animals següents: 

a) Recollir els animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits. 
b) Acollir en centres de recollida d’animals els abandonats o perduts . 
c) Fer-se càrrec dels animals abandonats o perduts acollits fins que siguin recuperats, cedits o 
sacrificats. 
d) Capturar en viu gossos i gats ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància . 
e) Establir i regular els serveis públics que resulten de les competències que es deleguen i els 
corresponents ingressos de dret públic. 

4. El pacte quinzè del conveni en preveu l’extinció, entre d’altres, per acord mutu entre les parts. 

5. La clàusula 11a del conveni preveu el règim de liquidació del fons per al sosteniment del Centre 
d’acollida d’animals domèstics de companyia. 

6. El Consell Comarcal i l’Ajuntament de Granollers, han acordat la resolució dels convenis de 
referència.

7. Vist l'informe favorable emès per la cap del Servei de Salut Pública.

    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 signatura el conveni per a la resolució dels convenis amb el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, relatius a la cessió de terrenys i a la delegació de competències per a la prestació del 
servei públic comarcal Centre d'Acollida d'Animals Domèstics, de conformitat als pactes següents:

CAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOL    1111....    Resolució del conveni per a la delegació de competències per a la prestació del servei públicResolució del conveni per a la delegació de competències per a la prestació del servei públicResolució del conveni per a la delegació de competències per a la prestació del servei públicResolució del conveni per a la delegació de competències per a la prestació del servei públic    
comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyiacomarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyiacomarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyiacomarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia

PrimerPrimerPrimerPrimer....    ACORD DE RESOLUCIÓACORD DE RESOLUCIÓACORD DE RESOLUCIÓACORD DE RESOLUCIÓ     
El Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant, el CONSELL COMARCAL, i l’Ajuntament de 
Granollers, en endavant l’AJUNTAMENT, acorden de mutu acord la resolució del conveni formalitzat el  22 
de març de 2004 per a la delegació de competències per a la prestació del servei públic comarcal Centre 
d’acollida d’animals domèstics de companyia , amb efectes a partir de l’1 de gener de 2012.

SegonSegonSegonSegon.... FONS PER AL SOSTENIMENT DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DEFONS PER AL SOSTENIMENT DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DEFONS PER AL SOSTENIMENT DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DEFONS PER AL SOSTENIMENT DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE    
COMPANYIACOMPANYIACOMPANYIACOMPANYIA
El CONSELL COMARCAL, si s’escau, abonarà a l’AJUNTAMENT l’import que li correspongui en relació 
amb el Fons per al sosteniment del Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia en un termini 
màxim de dos mesos comptadors després que s’hagin efectuat tots els pagaments pendents amb càrrec 
al Fons. Així mateix, el CONSELL COMARCAL es reserva el dret d’iniciar l’expedient de compensació si 
l’AJUNTAMENT és deutor del CONSELL COMARCAL per l’objecte del conveni resolt amb aquest acord . 

TercerTercerTercerTercer ....    PUBLICACIÓPUBLICACIÓPUBLICACIÓPUBLICACIÓ     
El CONSELL COMARCAL farà pública, a través del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, la 
finalització del conveni establert amb l’AJUNTAMENT per a la prestació del servei públic comarcal Centre 
d’acollida d’animals domèstics de companyia .
Ambdues parts es comprometen a fer pública la revocació de les competències atorgades al CONSELL 
COMARCAL per raó del conveni que es resol d’acord amb el que estableix la legislació .  



CAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOLCAPÍTOL    2222....    Resolució del conveni per a la cessió d’ús del terreny situat al carrer de Severo OchoaResolució del conveni per a la cessió d’ús del terreny situat al carrer de Severo OchoaResolució del conveni per a la cessió d’ús del terreny situat al carrer de Severo OchoaResolució del conveni per a la cessió d’ús del terreny situat al carrer de Severo Ochoa,,,,    númnúmnúmnúm....    
103103103103----105105105105,,,,    sector Coll de la Manya de Granollerssector Coll de la Manya de Granollerssector Coll de la Manya de Granollerssector Coll de la Manya de Granollers

QuartQuartQuartQuart ....    ACORD DE RESOLUCIÓACORD DE RESOLUCIÓACORD DE RESOLUCIÓACORD DE RESOLUCIÓ
1111.... El CONSELL COMARCAL i l’AJUNTAMENT acorden la resolució del conveni per a la cessió 

d’ús del terreny situat al carrer de Severo Ochoa, núm. 103-105, sector Coll de la Manya de Granollers, 
formalitzat el 30 de gener de 2002, amb efectes a 31 de gener de 2012. 

2222.En aquesta data el CONSELL COMARCAL revertirà a l’AJUNTAMENT el terreny de 3.973,91 
metres quadrats situat al Coll de la Manya així com les edificacions fetes sobre aquest lliures, vàcues i 
expedites. L'entrega dels terrenys, edificacions i instal�lacions es formalitzarà mitjançant la corresponent 
acta de recepció. 

SegonSegonSegonSegon.-  Facultar al Sr. Josep Mayoral i Antigues, Alcalde de l'Ajuntament de Granollers, per a la 
signatura del conveni.

TercerTercerTercerTercer.-   

Alcalde president:
Farà la presentació la regidora de Salut, senyora Maria del Mar Sánchez, endavant, 

Sra. Sánchez:
Gràcies Alcalde. La primera llei de protecció dels animals de Catalunya, a l'any 1988, ja donava als 
Ajuntaments la responsabilitat de recollir i acollir els animals abandonats i rodamón i els obligava a 
tenir instal�lacions apropiades a aquesta finalitat, ja fos individualment o mancomunadament o a 
concertar el servei amb associacions que poguessin prestar -lo. 

En aquell moment els animals si no eren reclamats per la persona propietària en un termini de 20 dies 
es podien sacrificar. La gestació de la nova llei de protecció dels animals de l'any 2003 va impulsar a 
la Diputació de Barcelona a crear una Xarxa de Centres d'Acollida en el territori amb criteris de 
respecte als animals, foment de la tinença responsable i de l'adopció. 

L'interès de la Diputació de Barcelona, de l'Ajuntament de Granollers i dels altres municipis de la 
Comarca van permetre que un dels centres de la Xarxa Provincial s'ubiqués a Granollers. Així a 
principis de gener de 2002 es va signar un conveni interadministratiu entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i el nostre Ajuntament per la sessió de l'us d'un terrenys situat al Coll de la Manya, on 
poc després es construirien les instal�lacions del CAAD Vallès Oriental .

 Aquesta cessió de domini es produeix sense veure alterada la seva qualificació jurídica com a bé de 
domini públic, establint-se que l'us del bé tornarà a pertànyer a l'Ajuntament de Granollers en el cas 
que el Consell Comarcal deixi de prestar el servei d'acollida d'animals domèstics, ja sigui per mutu 
acord de les parts o per l'alteració legal de les seves competències. 

En aquell moment el Consell Comarcal assumeix la construcció del CAAD amb una subvenció de la 
Diputació de Barcelona i un conveni de col�laboració amb els diferents ajuntaments de la comarca . 

El març de 2002, a l'igual que altres 30 Ajuntaments de la comarca, l'Ajuntament de Granollers signa 
amb  el Consell Comarcal un conveni per al finançament de la construcció del CAAD. En aquest 
conveni el Consell Comarcal es compromet a adequar la construcció del centre als criteris establerts 
per la Diputació de Barcelona i prestar serveis als municipis de la comarca que encarreguin la seva 
prestació, així com d'altres municipis dintre de la capacitat funcional del seu centre d 'atenció. 

El 31 de desembre de 2003 la Comissió de Govern del Consell Comarcal aprova el Conveni tipus per 
a la delegació de competències per a la prestació del servei  públic comarcal del CAAD .

Al de gener de 2004 l'Ajuntament de Granollers acorda en Junta de Govern Local delegar al Consell 
Comarcal les competències de recollida d'animals domèstics de companyia i en l'acord del Ple de 22 
de març de 2004 s'accepta pel Consell Comarcal la delegació de competències dels diferents 
municipis de la Comarca per a la provisió del servei públic comarcal del CAAD . 



En el decurs d'aquest 2011 alguns ajuntaments, per raons econòmiques i en l'actual context de crisi, 
decideixen  abandonar el servei comarcal. Això junt a la reducció o desaparició de les subvencions 
dificultava encara més el finançament del servei per part dels ajuntaments restants .

El 4 d'octubre de 2011 el Consell d'Alcaldes va tractar sobre la finalització del servei comarcal del 
CAAD i va acordar  iniciar un procés per tal de recollir el posicionament de tots els ajuntaments 
adherits al servei. 

És d'aquesta consulta que sorgeix l'acord de tancament del CAAD, a partir del qual el Consell 
Comarcal proposa als ajuntaments la signatura d'un conveni de mutu acord per a la resolució de les 
delegacions de competències per a la prestació del servei comarcal del CAAD a 31 de desembre 
d'aquest any. 

L'expedient que portem avui a votació és doncs la signatura d'aquest conveni, juntament amb el retorn 
dels terrenys, edificacions i instal�lacions que sobre el mateix s 'han edificat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Hi ha demanat una paraula, endavant, 

Sr. Casasnovas:
Gràcies Alcalde. Davant la renúncia de l'empresa que actualment està duent a terme la gestió del 
Centre d'Acollida d'Animals i el tancament per part del Consell Comarcal, ara les instal�lacions tal com 
se'ns ha explicat es retornaran a la nostra ciutat. Caldrà plantejar-se que fem amb aquestes 
instal�lacions. El nostre grup el que voldria és saber quin plantejament té l'equip de govern per 
aquestes, al mateix temps proposar,  donat que l'actual cost del servei tampoc és assumible per la 
nostra ciutat, que es facin contactes amb associacions animalistes de la nostra ciutat o de la comarca 
per tal d'arribar a acords pel manteniment del servei ja sigui amb un model similar a l'actual o a la 
creació d'un refugi d'animals en col�laboració d'aquestes associacions.

Alcalde president:
En tot cas, ¿alguna altra intervenció? No, regidora, endavant, 

Sra. Sánchez:
Ja com vaig explicar en l'anterior informativa quan vaig explicar l'expedient que portàvem avui estem 
en tràmits d'això. El centre segurament estem pensant en donar-li la concessió o cedir a protectora o 
algun tipus de protectora que pugui portar aquest servei i com no, que sigui el mínim possible de 
despesa per l'Ajuntament de Granollers. No volem gastar-nos en el centre tant diners com fins ara ens 
havíem estat gastant. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
 
Alcalde president:
Passem al punt número 13, 
 

 
13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL    
CONSORCI TRANSVERSALCONSORCI TRANSVERSALCONSORCI TRANSVERSALCONSORCI TRANSVERSAL ,,,,    XARXA DXARXA DXARXA DXARXA D''''ACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALS     ((((CTXACCTXACCTXACCTXAC))))

1.- El 19 de novembre de 2005 es va constituir el Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals 
(CTXAC). 

2.- L'Ajuntament de Granollers, va ratificar mitjançant acord plenari, de data 25 de gener de 2005,  la 
resolució núm. 1310/2004, en la que s'acorda aprovar la participació de l 'Ajuntament de Granollers 
en el procés de constitució del Consorci Transversal (CTXAC), esdevenint com a membre 



fundador del mateix.

3.-El 24 d'octubre de 2011 el CTXAC ha comunicat a l'Ajuntament de Granollers:

– la modificació dels seus estatuts, acordada en sessió ordinària el 20 de setembre de 2011, per a 
la seva ratificació per l 'ens local, i

– que el Consell Directiu va aprovar rebaixar la quota anual com a membre soci de la xarxa, entre 
un 20% i un 30%, que en el cas de Granollers la quota per al 2012 oscil�laria entre el 5.740€ i els 
6.560€. Aquesta quota, la fixarà el Consell Directiu de Transversal el primer trimestre de  2012.

Per part de l'Ajuntament de Granollers,  el pagament de la quota fixada per al 2012, resta subjecte a la 
disponibilitat pressupostària.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

– De conformitat a l'establert a l'article 8 dels estatuts del Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats 
Culturals (CTXAC),  el Consell Directiu és l 'òrgan superior de govern del consorci.

– De conformitat a l'establert a l'article 9 dels estatuts esmentats, la competència per aprovar la 
proposta de modificació és del Consell Directiu .

– De conformitat a l'establert a l'article 318.3 del ROAS, es requereix l'aprovació mitjançant majoria 
absoluta, informació pública dels estatuts pel termini de 30 dies i tramesa dels estatuts a la 
Direcció General d'Administració Local, per al procediment de constitució del consorci .

– De conformitat a l'establert a l'article 322 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny, la modificació dels estatuts del 
consorci, amb l'acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les 
administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a 
l'aprovació.

– De conformitat a l'establert a l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, es delega la competència 
per a la publicació del present acord.

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

PRIMER. Aprovar la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci Transversal, Xarxa 
d'Activitats Culturals en el sentit següent:

FONAMENTSFONAMENTSFONAMENTSFONAMENTS:

On diu:
La necessitat de fer més rendibles socialment, professionalment i intel�lectual ment les inversions que 
els nostres ajuntaments materialitzen en l’àmbit de la cultura, i amb la voluntat de promoure 
l’intercanvi d’idees i realitzacions entre les diferents ciutats, des del març de 2001, els ajuntaments de 
Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, la Seu d’Urgell, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tortosa, Vic i 
Lleida col�laboren i donen suport a Transversal, Revista de cultura contemporània, projecte començat 
en solitari per la Paeria, i mantenen la voluntat de funcionar com una xarxa d’activitats culturals, 
específicament estructurada a l’entorn de les propostes que els Regidors de Cultura i els tècnics d’Arts 
Visuals i Arts Escèniques d’aquestes ciutats projecten i executen en el marc de la creació 
contemporània.
Aquest consorci vol consolidar, ampliar el marc d’intervenció, donar cos jurídic a la Xarxa Transversal 
i obrir-la a altres ciutats mitjanes de Catalunya, que com les que integren avui la xarxa, vulguin 
assumir el risc de la producció de noves propostes, especialment en l’àmbit de la creació i cultura 
contemporànies, que
comparteixin el sentiment que tot el territori és igualment generador i receptor de propostes en el 
terreny de la creació, que promoguin la intervenció de la administració pública en el reequilibri dels 
serveis culturals que reben els ciutadans, i que considerin el projecte Transversal, Revista de cultura 
contemporània com el reflex de l’esperit que inspira aquestes ciutats i com element d’anàlisi i reflexió 



constant de la nostra cultura actual.

Ha de dir:
La necessitat de fer més rendibles socialment, professionalment i intel�lectualment les inversions que 
els nostres ajuntaments materialitzen en l’àmbit de la cultura, i amb la voluntat de promoure 
l’intercanvi d’idees i realitzacions entre les diferents ciutats,el març de 2001 els ajuntaments de 
Barcelona, Figueres, Girona, Granollers, La Seu d’Urgell, Mataró, Olot, Reus, Sabadell, Tortosa, Vic i 
Lleida van donar suport a Transversal, Revista de cultura contemporània. A partir d'aquesta 
col�laboració inicial, es va articular la Xarxa Transversal, constituïda com a Consorci el novembre de 
2005 per les ciutats de Reus, Olot, Sant Cugat del Vallès, La Seu d'Urgell, Mataró, Manresa, Lleida, 
Vilanova i la Geltrú, Granollers, Girona, Figueres, Vic, Tortosa i Perpinyà, i que des de llavors s'ha 
estructurat a l'entorn de les propostes que els Regidors de cultura, els tècnics d’Arts Visuals i Arts 
Escèniques de les ciutats consorciades han projectat i executat de manera conjunta . 
L'any 2011 es va creure necessari obrir un procés de reflexió i reformulació de la Xarxa, que s'ha 
materialitzat amb l'elaboració d'un Pla Estratègic que ha revisat, ampliat i definit de nou els objectius i 
mètodes de treball, per tal d'adaptar-los a les conclusions del balanç dels anys de funcionament i a les 
necessitats de futur. El replantejament ha de suposar iniciar una nova etapa per Transversal basada 
en la renovació del compromís de les ciutats que en formen part amb uns principis comuns i amb unes 
línies de treball que responguin a aquests principis .
Transversal és doncs una xarxa de ciutats intermedies que assumeixen, des de l'administració local, 
el repte de garantir i estendre els drets culturals tot fent una aposta per la cultura i la creació 
contemporànies en un marc de treball col�laboratiu.

I amb addició de noves entrades al paràgraf “Aquesta voluntat ha de permetre”, amb el detall següent:
-Fer de plataforma que permeti generar i compartir, de forma eficient i creativa, activitats culturals 
entre els consorciats.
-Liderar la reflexió i la implementació de les polítiques culturals municipals .
-Ampliar horitzons culturals dels municipis , connectant-los entre ells i amb altres agents.
-Aportar instruments que facilitin el desenvolupament de projectes culturals als municipis consorciats 
a partir del treball conjunt.
-Estendre llenguatges i formats artístics, assumint risc i innovant.
-Assolir un major equilibri i cohesió territorial en l 'activitat i producció cultural . 

ArticleArticleArticleArticle     2222
On diu:
2. Per a la incorporació d’ un nou membre al consorci caldrà seguir el següent procediment :
1) Sol�licitud formal per part del membre interessat, dirigida al president del Consorci .
2) Informe de la gerència o presidència on es valori la candidatura segons els aspectes prefixats pel 
Consell Directiu on s’avaluï l’activitat cultural del municipi o ens candidat .
3) Exposició de l’informe davant el Consell Directiu .
4) Votació del Consell Directiu.
5) Per ser admès un nou membre caldrà el vot unànime dels presents.
6) Comunicació formal al candidat de la decisió acordada.
7) En cas d’acceptació, s’aprovarà el corresponent conveni d’adhesió

Ha de dir:
2. Per a la incorporació d’ un nou membre al consorci caldrà seguir el següent procediment :
- A través del Consell Directiu es fixaran uns criteris d 'admissió de caràcter objectiu.
- Les ciutats interessades presentaran la seva sol�licitud de pertinença a la xarxa, la Comissió 
Permanent les valorarà i prendrà una decisió al respecte.
- Per fer-se efectiva la incorporació, la decisió de la Comissió Permanent serà ratificada pel Consell 
Directiu per majoria absoluta.

Addició s'una nova entrada:
3. Les ciutats que no siguin membres del Consorci podran participar dels projectes i propostes que 
impulsi el mateix, pagant el cost que es determini per la Comissió Permanent.

ArticleArticleArticleArticle     4444



On diu:
2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors i els caràcter rotatiu de la presidència , aquest 
domicili  (...)

Ha de dir:
2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors , aquest domicili  (...)

ArticleArticleArticleArticle     7777
Addició d'un nou òrgan de govern sota l'epígarf c), amb modificació de la numeració dels epígrafs 
següents. Ha de dir:
Els òrgans de govern del Consorci seran els següents:
a) El Consell Directiu, b) El President, c) Els vicepresidents, d) La Comissió Permanent, e) La 
Gerència

ArticleArticleArticleArticle     8888
Addició d'un nou membre del Consell Directiu sota l'epígraf b), amb modificació de la numeració dels 
epígrafs posteriors. Ha de dir:
1111.... El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent :(...)
b) Els vicepresidents: alcaldes, o per delegació, els regidors o regidores de cultura de dues o més 
ciutats que integren la Xarxa d'activitats culturals

ArticleArticleArticleArticle     9999
Addició d'atribucions sota l'epígarf g), amb modificació de la numeració dels epígrafs posteriors. Ha de 
dir:
Són atribucions del Consell Directiu:
(...)g) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci, fixar els criteris objectius per la seva admissió 
i ratificar la decisió de la Comissió Permanent per admetre nous membres .  (...)

ArticleArticleArticleArticle     11111111
On diu:
1. La presidència l’exerciran alternativament, per períodes de mig any, els presidents dels ens locals 
consorciats.
2. La presidència del primer període,correspondrà a l’Alcalde de ’Ajuntament d’Olot, o regidor de 
cultura de la mateixa ciutat en qui delegui. L’elecció del president dels successius períodes s’efectuarà 
per acord adoptat per majoria dels membres del Consell Directiu

Ha de dir:
1. La presidència l'exercirà, per un període de 2 anys, renovables per una vegada, fins a 4 anys, un 
dels presidents dels ens locals consorciats , que es postuli per exercir-la i que sigui votat per la majoria 
de municipis membres a través d'un procés intern d'elecció en el si del Consell Directiu .
Conjuntament amb la seva candidatura a la presidència, l'aspirant a president haurà de presentar els 
seus candidats a vicepresidents, intentant garantir la major diversitat representativa, tant política com 
territorial.

ArticleArticleArticleArticle     13131313
On diu:
La Comissió Permanent estarà formada per:
a) El President
b) el Regidor/Regidora que ha exercit de President, per delegació, en el període anterior
c) el Regidor/Regidora que exercirà de president en el període següent
d) el President d’Honor
e) el Gerent, en veu i sense vot, que n’exercirà de secretari.

Ha de dir:
La Comissió Permanent  tindrà un paper central en la direcció política quotidiana de la xarxa. Estarà 
formada per:
a) El President
b) els vicepresidents
c) el President d’Honor



d) els principals responsables tècnics de la política cultural dels municipis (caps d'àrea, coordinadors, 
directors dels organismes autònoms, etc) que ostenten els càrrecs amb veu i sense vot.
e) el Gerent, en veu i sense vot, que n’exercirà de secretari.

ArticleArticleArticleArticle     14141414
On diu:
Són atribucions de la Comissió Permanent:
(...) f) Proposar al Consell Directiu ’admissió de nous membres al Consorci .

Ha de dir:
Són atribucions de la Comissió Permanent:
(...) f) Decidir, a partir dels criteris d'admissió fixats pel Consell Directiu, l'admissió de nous membres 
al Consorci. Aquesta decisió serà ratificada pel Consell Directiu .

SEGONSEGONSEGONSEGON. Delegar en el Consorci Transversal, Xarxa d'Activitats Culturals per tal que procedeixi a la 
publicació unitària dels acords relatius a la modificació dels estatuts esmentats . 

TERCERTERCERTERCERTERCER. Notificar aquest acord al Consorci  Transversal , Xarxa d'Activitats Culturals. 

Alcalde president:
La regidora de Cultura ens farà la presentació d'aquesta proposta, endavant senyora Barnusell, 

Sra. Barnusell:
Gràcies Alcalde. També molt ràpidament i molt breument, però si que destacar i refermar el 
compromís de Granollers amb la cultura i en aquest cas amb aquesta xarxa que va néixer a l 'any 2001 
Granollers ja hi va ser des d'un inici de mans de l'ex-regidor de Cultura, el Quico Sala que ja va formar 
part, és una xarxa d'activitats culturals que formen part 14 ciutats gairebé totes mitjanes de Catalunya. 
Bàsicament el que es fa és una modificació dels estatuts per ampliar la possibilitat de que hi entrin 
més ciutats i també perquè en aquest cas el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
demana que amb la incorporació d'unes altres ciutats determinades també actives a nivell cultural i en 
polítiques culturals clares puguin firmar un conveni amb aquesta xarxa per desenvolupar diferents 
polítiques culturals del país.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 21 PSC: 13 CIU: 6 ICV-EUiA-E: 1 AG: 1
Vots en contra :  Cap
Abstencions : 4 PP: 4

Alcalde president:
Passem al punt número 14, 
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1. A la passada legislatura es va crear la Regidoria d'Infància, fet que mostra una aposta 
decidida per impulsar i donar visibilitat a les polítiques i accions destinades a la infància de Granollers. 

2. Amb la creació d'aquesta regidoria es visualitza la necessitat de realitzar una anàlisi global de  
la situació de la infància a Granollers, i elaborar un Pla d'actuació municipal integral des de la 
perspectiva de l'atenció a la infància, amb l'objectiu de millorar les condicions i la qualitat de vida dels 
infants i adolescents de Granollers, a través de la millora dels serveis que ofereix l 'administració. 

3. La Diputació de Barcelona, a través de l'Àrea de Benestar Social, impulsa la realització de 
Plans Locals de la Infància i de l'Adolescència (PLIA) als municipis de la província, per aquest motiu el 
23 d'agost de 2010 ens comunica l'acord relatiu a aprovar l'ajut consistent a l'elaboració d'un pla 
d'infància i l'adolescència al municipi de Granollers . 



4. El 4 d'octubre de 2010 la Junta de Govern Local accepta l'ajut de la Diputació de Barcelona 
per a l'elaboració d'un Pla Local d'Infància i Adolescència al municipi de Granollers . 

5. El Pla Local de la Infància i l'Adolescència (PLIA) de Granollers és l'instrument que  ordena i 
defineix les actuacions municipals en matèria d'infància i adolescència, i implica els agents socials del 
territori, els infants i els adolescents en una estratègia conjunta d'actuació. 

6. Cal destacar que el PLIA és el resultat de la implicació activa dels responsables municipals, 
tant tècnics com polítics que han realitzat una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual dels 
infants i adolescents i dels recursos existents a la ciutat . 

7. Aquest PLIA s'emmarca en un projecte més ampli de ciutat educadora i encaixa amb altres 
projectes transversals i sectorials amb els que ja compta Granollers (Pla Estratègic, Granollers Ciutat 
Educadora, Pla Local de Joventut, Pla d'Entorn, Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes, Pla 
d'Absentisme Escolar, Pla de Mobilitat, Pla d'Actuació Ambiental...)

8. Per tirar endavant els objectius del PLIA es compta amb la complicitat de tots els agents 
implicats en el treball amb la infància que ja tenen una trajectòria de treball conjunta des de fa anys 
que s'ha consolidat amb la creació de la Xarxa d'Infància. 

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets

A la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, del 20 de novembre de 1959, i la Convenció sobre els 
Drets dels infants, adoptada per l'Assemblea General de la Nacions Unides el 20 de novembre de 
1989, s'estableixen els principis fonamentals que han de seguir les polítiques d 'infància. 

La Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, constitueix el marc de 
referència de l'actuació municipal en matèria de la promoció, prevenció, atenció i protecció dels infants 
i adolescents.

    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 Pla Local de la Infància i l 'Adolescència de Granollers, pel període 2012-2015.   

Alcalde president:
En farà la presentació la regidora d'infància, la senyora Pietat Sanjuán, 

Sra. Sanjuán:
Gràcies Alcalde. La passada legislatura, Granollers va fer una aposta decidida per impulsar i donar 
visibilitat a les polítiques i accions destinades a la infància  amb la creació de la Regidoria d 'Infància. 

Era necessari realitzar una anàlisi global de la situació de la infància a Granollers, i elaborar un Pla 
d'actuació municipal integral amb l'objectiu de millorar les condicions i la qualitat de vida dels infants i 
adolescents de Granollers, a través de la millora dels serveis que ofereix l 'administració. 

Avui, després de més d'un any de treball, portem a l'aprovació d'aquest Ple el Pla Local de la Infància i 
l'Adolescència de Granollers que s'emmarca per una banda en

• La Declaració Universal dels Drets de l'Infant, i la Convenció sobre els Drets de d'infants, 
adoptada per l'Assemblea General de la Nacions Unides, on s'estableixen els principis fonamentals 
que han de seguir les polítiques d'infància. I per l'altra en

• La Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l 'adolescència que constitueix el marc de 
referència de l'actuació municipal en matèria de la promoció, prevenció, atenció i protecció dels infants 
i adolescents. 

Parteix d'una visió àmplia, la de ciutat educadora, i encaixa amb altres projectes transversals i 
sectorials amb els quals ja compta Granollers (Pla Estratègic, Projecte Educatiu de Granollers, Pla 



local de Joventut, Pla d'Entorn, Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes, Pla d'Absentisme 
Escolar, Pla de Mobilitat, Pla d'Actuació Ambiental, etc .)Es relaciona amb aquests plans i  és el 
resultat de la implicació activa dels responsables municipals, tant tècnics com polítics que han 
realitzat una anàlisi quantitativa i qualitativa de la situació actual dels infants i adolescents i dels 
recursos existents a la ciutat, de manera que les propostes que planteja han estat elaborades a partir 
de la reflexió dels diferents professionals que treballen per la infància . 

Per tirar endavant els objectius del Pla Local per la Infància i l'Adolescència es compta amb la 
complicitat de tots els agents implicats en el treball amb la infància que hi ha a la ciutat i que ja tenen 
una trajectòria de treball conjunt des de fa anys, una feina compartida que s'ha consolidat amb la 
creació de la Xarxa d'Infància. Una Xarxa que ha facilitat la coordinació entre professionals de 
diferents àmbits i ha permès treballar de forma transversal amb una visió integral de l 'infant. 

El principal objectiu del Pla és incorporar la perspectiva de la infància en totes les polítiques 
municipals. Tanmateix, no només cal repensar totes les polítiques públiques tenint present com 
afecten o incideixen aquestes en la garantia dels drets i oportunitats dels infants, sinó que també és 
necessari analitzar i repensar com aquests es relacionen amb les altres generacions (joves, adults, 
gent gran).

També és un objectiu important potenciar l’accés de tots els infants i adolescents als serveis que 
considerem necessaris per al ple desenvolupament de l’infant. I volem assolir aquest objectiu,  
fomentant la participació d’aquests infants en els espais i projectes destinats a tota la població en 
general com ja venim fent en el Consell dels Infants, però ampliant la participació a més infants de la 
ciutat, treballant amb una perspectiva inclusiva dels diferents col�lectius i serveis que hi faciliti l’accés .

I un altre objectiu: tenir present les necessitats de les diferents franges d’edat, la continuïtat dels 
serveis que atenen aquestes diferents franges d’edat i vetllar per introduir la perspectiva de gènere . 

El Pla pretén potenciar el treball des de la prevenció, planificant i projectant serveis amb una 
perspectiva àmplia, incorporant també les famílies en el desenvolupament de les diferents accions. I 
vol també establir un sistema estable de recollida de dades  i una organització i un sistema de treball 
que ens permeti fer un seguiment i anàlisi de l’evolució de les actuacions . 

Aquest Pla d'Actuació s’estructura en 8 eixos estratègics per als propers 4 anys, 2012-2015. Dins de 
cada eix s’han identificat línies d’actuació i accions a desenvolupar i ha pretès ordenar moltes de les 
línies de treball en un marc comú però sobretot, identificar les possibles mancances o millores que 
requereix el treball que s’està realitzant des de l’administració municipal i la resta d’institucions i 
agents implicats en el benestar dels infants i adolescents .

Eix 1: Potenciar l’atenció i suport a les famílies amb infants en el desenvolupament de les seves 
funcions parentals

Eix 2: Consolidar el sistema d’atenció i protecció a la infància en situació de risc a Granollers .

Eix 3: Mantenir la qualitat en l’atenció a la salut dels infants i adolescents

Eix 4: Donar resposta a les necessitats educatives dels infants de Granollers des d’una perspectiva 
inclusiva que garanteixi la igualtat d’oportunitats i l’accés a tots els serveis bàsics .

Eix 5: Fomentar l’accés al lleure, la cultura i l’esport entre tots els infants de Granollers vetllant pels 
valors que es transmeten i la formació integral de la persona.

Eix 6: Potenciar el disseny, la neteja i el manteniment de l’espai públic pensant en els infants i els 
adolescents, i vetllar per una mobilitat segura, el respecte pel medi ambient i el seu ús cívic .

Eix 7: Promoure processos que impulsin la participació dels infants i adolescents en el municipi i 
potenciar el Consell dels Infants.

Eix 8: Establir mecanismes per a garantir la implementació del Pla i el seguiment i avaluació de les 
seves accions.



Destacar per finalitzar que la importància d'aquest Pla rau en que és l'instrument que  ordena i defineix 
les actuacions municipals en matèria d'infància i adolescència, i implica els agents socials del territori, 
els infants i els adolescents en una estratègia conjunta d'actuació que ens ha de permetre donar 
resposta a les necessitats detectades de manera conjunta. Una resposta que ha de millorar la qualitat 
de les accions i dels serveis, i optimitzar recursos econòmics i humans.

Voldria acabar agraint a totes les persones que han participat les seves aportacions al Pla, enviant 
dades i participant en la reflexió a través dels grups de treball .

Sobretot a Joana Santano, la primera Regidora d'Infància  que va ser qui va impulsar l'elaboració del 
Pla i  va liderar i dinamitzar tot el procés de reflexió i treball,  també a la Diputació de Barcelona i la 
consultoria tècnica Indic (iniciatives dinàmiques i comunitàries) que ens han acompanyat en la part 
més tècnica.

I a tots els professionals de la Xarxa d'Infància:

• Centre d'informació i recursos per a dones
• Zona educativa / Inspecció
• Equips bàsics d'atenció social i primària
• Biblioteques de Granollers
• Escoles bressol municipals
• Escoles d'infantil i primària
• Centre de desenvolupament infantil d'atenció precoç
• Consorci d'educació especial Montserrat Montero
• Programa d'atenció salut sexual i reproductiva
• Equip d'atenció pedagògica
• Centre de salut mental infantil i juvenil
• Entitats culturals i esportives
• Centres oberts
• Mossos d'esquadra
• Consell escolar municipal
• Consell dels infants
• Can Jonch, centre de cultura per la pau

I a més a més:
• Servei d'Educació
• Serveis Socials
• Servei de Joventut
• Servei de Salut Pública
• Servei de Cultura
• Servei de Participació
• Servei d'Esports
• Servei de Via pública
• Servei d'Urbanisme
• Servei d'Espai Verds
• Els plans d'ocupació

A tots moltes gràcies. Voldria agrair especialment l'entusiasme, la dedicació i el compromís de les 
tècniques Ester Cruz i Núria Maestro, sense la seva feina  hagués estat més difícil arribar fins aquí. 
Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Hi ha demanades intervencions en aquest apartat, endavant CiU, 

Sr. Cequier:
Si, si, després t'ho explico, 

Alcalde president:



Ens agradaria que ens ho expliqués a tots, ara secrets aquí...

Sr. Cequier:
És una qüestió interna.

Alcalde president:
Val, val, té la paraula per CiU el senyor Germán Cequier, endavant, 

Sr. Cequier:
El document que avui se'ns presenta per la seva aprovació, tal com ha dit Pietat, no és fruit de la 
improvisació aquesta vegada, ni de un recorregut immediat, sinó que ja fa temps que s'estava 
treballant i fins i tot se'ns havia lliurat una edició anterior on constava la portada anterior de 2011-2014 
que l'havia llegit ja. Ara l'he tornat a llegir i com veiem la seva posada en marxa ha sofert un retard i 
ara s'estén del 2012 al 2015. De la primera edició a l'actual repassant-les no es troben gaires 
variacions.

De totes maneres crec que sigui com sigui o sigui pel que sigui que comenci en aquests moments 
resulta fins i tot oportú. Durant aquesta setmana el Conseller Cleries, la Generalitat plantegen la 
necessitat d'un gran pacte per a la infància. Avui he llegit, precisament, es presenta l'esborrany del 
document per iniciar aquest debat. Segurament és una feliç coincidència però és innegable que la 
realitat de les greus dificultats econòmiques que estem dient tot el vespre poden provocar greus 
tensions familiars d'alimentació escassa o inadequada, absentisme escolar, problemes en el procés 
d'aprenentatge habitual, pèrdua de l'habitatge habitual o sobreocupació de pisos. Tot això suposa un 
pas enrere en la millora de les condicions de vida dels menors. Els avenços en matèria d'educació, 
l'escolarització obligatòria en salut, en la reducció dràstica de la mortalitat infantil, en la protecció, en 
millores legals que eviten el maltracte infantil o els abusos, xoquen ara amb la situació precària de 
moltes famílies on els adults es troben a l 'atur o aporten ingressos insuficients per al manteniment.

La infantesa i la transició a l'edat adulta, l'adolescència, s'han convertit doncs en temes d'exclusió 
social en etapes d'alt risc. Per això creiem que el PLIA o el Pla de Granollers recull extensament i 
posa enfasi en la necessitat d'adoptar polítiques de prevenció i d'intervenció en els nens i adolescents 
en situació de risc. Qüestions tant preocupants com l'augment de la pobresa infantil, hem llegit també 
que 1 de cada 4 viu en la pobresa, les dificultats d'inserció laboral, la marginació dels immigrants, els 
problemes de gènere, creixement de la infantesa tutelada, l'estancament de les adopcions i les 
acollides, els nous trastorns mentals i alimentaris, l'adició precoç a les drogues i fins i tot les adicions 
electròniques com els videojocs i els problemes de socialització son totes elles qüestions que 
s'hauran de tenir ben presents quan desenvolupem i apliquem aquest Pla. 

Considerem doncs la importància de tenir elaborat aquest Pla i que pugui donar guia i sortida a les 
situacions que segur se'ns produiran a la nostra societat. Votarem, evidentment, favorablement al 
dictamen. Però també hem permetré un parell d'observacions molt petites, poques, no cal que apuntis, 
de veritat, ja veuràs. Una primera seria l'extensió al llarg de 147 pàgines de les quals 116 son el recull 
exhaustiu de moltes coses que has dit, en les quals doncs hi ha bastant dades innecessàries, penso. 
Per contrarestar només 31 pàgines per propostes i projectes. També en aquestes 31 pàgines surten 
freqüentment les paraules: reforçar, mantenir, donar suport, seguir treballant, seguir dinamitzant, 
mantenir, que o bé signifiquen que tenim ja unes actuacions molt satisfactòries o bé que no promovem 
gaires novetats. En molts moments sembla més un conjunt d'intencions que no d'accions, però bé, 
entenc que a partir del Pla anirem desenvolupant les accions corresponents i concretes per poder 
portar endavant aquesta atenció que necessita la infància i l 'adolescència. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Té dret a la paraula la senyora regidora per cloure aquest debat, endavant, 

Sra. Sanjuán:
Res, molt breument en tot cas, dir que ens podem equivocar però improvisar no improvisem. Una mica 
explicar el canvi en les dates del 2011 al 2014, 2012-2015 ha estat perquè hem hagut de revisar el 



Pla, el context econòmic i el reajustament que s'estan fent afectaven a algunes de les propostes i no 
podíem comprometre'ns a algunes coses que ja s'havien que d'entrada no podíem complir. 

Una mica això també explica els verbs que hem fet servir, l'amplitud de la primera part, que correspon 
al diagnòstic explica totes les coses que es fan ja a la ciutat i la situació que tenim. Això és el que ens 
ha permès poder dedicar les 31 pàgines següents a fer propostes concretes per respondre a les 
necessitats que s'han detectat i els verbs de reforçar i treballar son ara mateix tant o més importants 
perquè mantenir els serveis amb el context de reajustament que està havent doncs en algun cas serà 
una heroïcitat. 

Alcalde president:
No sé si el senyor Germán vol intervenir. Simplement expressar la meva satisfacció pel fet de que 
aquest document s'aprovi per unanimitat. Que hagi també rebut les aportacions dels grups municipals, 
crec que és un document que ens ajudarà molt a treballar. Efectivament s'ha dit, Granollers fa temps 
que va posar en marxa la xarxa infància 06, una xarxa d'infància que s'amplia fins a l'adolescència i 
que és fruit del treball del conjunt de regidories de l'Ajuntament que han intentat mirar l'infant d'una 
manera global, sense barreres administratives, d'una manera integral i aquí jo voldria agrair la feina de 
les tècniques, de la Núria Maestro i de l'Ester Cruz tal i com ha fet la regidora, i molt especialment la 
feina de la Joana Santano que va animar al govern, durant el mandat anterior, a treballar intensament 
en el camp de la infància i a fer possible el document que esperem que ajudi a la ciutat i a la 
ciutadania a treballar millor en l 'àmbit de la infància i de l'adolescència. 

S'ha anunciat el vot favorable de tots els grups, per tant el donem per aprovat per unanimitat. 
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Alcalde president:
Passem al torn de precs, preguntes i interpel�lacions perquè no hi ha cap moció de la Junta de 
Portaveus, endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Primer tinc una pregunta i després dos precs. La pregunta seria: ¿quants mesos més 
haurem d'esperar a saber quin és el Pla d'Actuació Municipal previst? Ens donen prou elements per 
fer oposició però ens agradaria tenir-ne encara molts més i per tant voldríem conèixer una mica el full 
de ruta com a mínim d'aquest primer any vista del Pla d'Actuació Municipal, aquesta seria la pregunta 
en principi. 

Alcalde president:
Doncs com està previst i com estava previst i com hem fet en el mandat passat es podrà presentar 
durant el mes de gener i febrer com hem fet sempre i en tot cas està acabant-se la seva redacció. 
Aquest és un mandat, per altra banda especial, recordeu que hi ha dos governs, el govern de l'Estat i 
el govern de la Generalitat que no tenen pressupost pel 2012 i a partir d'aquí alguna referències son 
molt complexes de desenvolupar. Tot i així, el Pla de mandat segueix exactament l'itinerari que s'havia 
previst, és a dir, les diferents àrees han fet la seva feina, estan en el procés de redacció final i també 



com és habitual després dels pressupostos de 2012 es presentarà, just al gener-febrer, insisteixo, 
igual que vàrem fer en l'anterior mandat el Pla de mandat. 

Sr. Mur:
Gràcies. Això seria un prec. Alguns veïns de l'avinguda Marie Curie ens han fet arribat, en tot cas, la 
preocupació o el malestar que provoca que moltíssims camions per estalviar-se algun semàfor agafen 
aquesta avinguda per sortir de Granollers. Evidentment com que hi ha uns bonys per frenar la velocitat 
a les 4 o 5 de la matinada els camions que passen fan un soroll espectacular. Aleshores, ens van 
demanar que féssim de canal de comunicació i transmetéssim a l'equip de govern la necessitat 
d'alguna manera i no sé si això és possible o no, prohibir el pas de camions per aquella zona o en tot 
cas motivar una desviació per un altre costat que no sigui aquella avinguda . 

Alcalde president:
En tot cas, ho interpretarem com un prec, no sé si el regidor de mobilitat vol intervenir, doncs si és un 
prec el regidor no fa falta que intervingui només dir-li que òbviament el regidor de mobilitat ha treballat 
sistemàticament en la millora d'aquest entorn com es pot apreciar per les diferents novetats que s'han 
anat introduint periòdicament. 

¿Alguna altra qüestió? Senyor Casasnovas, endavant, 

Sr. Casasnovas:
Hem detectat des de fa temps que en els carrers Mare de Déu de Montserrat i Camp de les Moreres 
degut a la part que és asfaltada, que no és de vorera, degut a les arrels dels arbres, sobretot 
pollancres, estan aixecades. El que produeix que en els dies de pluja es fan uns basals importants. El 
que pregaríem és que des de l'equip de govern es faci una revisió d'aquesta zona i a veure si es pot 
arrengar. 

Alcalde president:
Està inclòs en el Pla de manteniment de voreres i òbviament en funció de les disponibilitats 
pressupostàries s'actuarà per suposat. ¿Més qüestions? Endavant, 

Sr. Rojas:
Si, gràcies senyor Alcalde. Des de fa uns plens enrere es va parlar d'una manera d'estalviar en la 
revista mensual que surt de l'Ajuntament i bueno, se'ns va dir que era una revista que tenia que tindre 
continuïtat per tindre informat a la població de Granollers . Aquest mes no ha arribat a tots els barris. Hi 
ha barris que no ha arribat la revista. M'agradaria sapiguer el perquè, gràcies.

Alcalde president:
No sé si la regidora té la informació, 

Sra. Barnusell:
No, però en tot cas demanarem explicacions a l'empresa que fa el repartiment perquè hauria d'haver 
arribat perquè el butlletí com ja vàrem comentar el mantindrem.
Després, si em fan arribar els barris ho mirem.

Sr. Rojas:
L'altre pregunta seria si d'això es fa un control.

Alcalde president:
Endavant senyora regidora, 



Sra. Barnusell:
Si, habitualment si que es fa un control. Les tècniques municipals del Gabinet de premsa i 
comunicació tenen diferents persones que viuen repartides per tota la ciutat però òbviament no arriben 
a totes les cases ni a tots els carrers. Per tant, si que hi ha ciutadans que ens ho han fet arribar i si que 
desprès prendrem nota perquè això no pot passar.

Alcalde president:
¿Més preguntes? Endavant, 

Sr. Gutiérrez:
Si, gràcies senyor Alcalde. Granollers és una ciutat amb gairebé 60.000 habitants molt transitada, una 
ciutat que compta amb actes multitudinaris com la festa major, l'ascensió, el carnestoltes, etc. Aquesta 
circumstància haurien d'anar acompanyades de la garantia dels serveis bàsics que requereixen el 
cobriment de la necessitat dels ciutadans i ciutadanes de la ciutat i dels visitants. En aquest sentit, 
creiem que la necessitat fisiològica de les persones entren dins d'aquests serveis bàsics que 
l'Ajuntament ha de garantir. Tot i que la festa major i a l'ascensió hi ha lavabos públics de caràcter 
temporal, de fet totalment ineficients, insuficients, perdó. Creiem que la necessitat de la instal�lació de 
lavabos públics de caràcter fix és el nostre municipi. Aquests lavabos han de tenir en compte les 
característiques dels diferents col�lectius de la vila , joves, gent gran i discapacitats.

Per això i degut a les reiterades peticions de ciutadans de Granollers, aquest grup municipal prega la 
instal�lació de lavabos públics de caràcter fix a la nostra ciutat garantint el seu manteniment, higiene, 
horari, senyalització i accessibilitat . Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé. En tot cas aquest prec queda recollit, l'estudiarem. ¿Més qüestions? Endavant, 

Sra. Olano:
Si, gracias señor Alcalde. Bueno son dos precs. Hoy hemos aprobado el Plan de la Infancia y también 
hay otros documentos como el Plan de Actuación Municipal que van a marcar la agenda y por lo tanto 
los objetivos de nuestra ciudad. Nosotros le pedimos, porque nos consta que ahora están ya 
acabando y ultimando el presupuesto que estos planes y proyectos de carácter transversal tengan 
claros, a disposición de la oposición, cuales son sus objetivos y cual va a ser su dotación 
presupuestaria. Seria el primero.

Alcalde president:
En tot cas recollim aquest prec, endavant, 

Sra. Olano:
El segundo, estamos viendo y estamos de acuerdo con ustedes que se están integrando, se están 
modificando la gestión de algunos organismos, pero también estamos viendo que las plantillas se 
están absorbiendo en su totalidad, cosa que a día de hoy no ponemos en cuestión. Pero si que nos 
gustaría que cuando haya alguna persona que esté creando unas funciones y pases a integrarse que 
como mínimo se justifique por parte de RRHH cuál va a ser los nuevos objetivos, la nueva función  y 
por lo tanto el motivo de integración en esa sociedad, en esa empresa, etc.

A simple vista, nosotros no queremos entrar en cuestionar, aunque ya hemos manifestado muchas 
veces la sobredimensión que pensamos que tienen cada una de las empresas y el ayuntamiento en 
su conjunto, pero precisamente siendo conscientes de la situación económica de todos y cada uno de 
los ciudadanos por tanto también de las personas que trabajan para el Ayuntamiento de Granollers, 
pensamos que sería injusto entrar a cuantificar o a poner encima de la mesa en estos momentos pues 
cada una de las personas que en un momento dado pueden ser traspasadas de un servicio a otro.

Pero si que nos gustaría que en el caso de que halla algún consorcio, empresa o organismo que deje 
de existir y el motivo por el cual se simplifica la gestión es pues que pasa a ser absorbido pues que se 



nos indique cuál van a ser los objetivos, funciones y por lo tanto cuál va ser la función que va a asumir 
para que podamos apoyar con mas entusiasmo precisamente esa medida. Muchas gracias. 

Alcalde president:
En tot cas queda recollit el prec tot i que en el cas en el que hi ha hagut una persona recolocada que 
és en l'àmbit del MAC va ser explicat en la Comissió Informativa, aquest és el sistema que 
procedirem. La Comissió Informativa és el lloc per tal de fer la descripció exhaustiva d'aquestes 
qüestion, òbviament. 

En tot cas, deixeu-me retrocedir en el temps. El regidor de mobilitat em senyala davant del prec del 
senyor Mur que els remuntables fa mesos que no hi son al carrer Marie Curie. En tot cas seguim. 
¿Més preguntes?

Sr. Mur:
¿Un moment? 

Alcalde president:
Si, si perdó.

Sr. Mur:
Vull dir que la queixa se'ns ha formulat fa exactament 3 setmanes.

Alcalde president:
En tot cas, fa tres setmanes els remuntables no hi eren. Ho dic per deixar les coses al seu lloc. Bé, en 
tot cas per part del Partit Popular, ¿alguna altra pregunta? No, passem al grup de CiU, endavant, 

Sra. Pons:
Bona nit a tothom. Des del nostre Grup Municipal els volem fer un prec en relació a una qüestió que 
els varem plantejar a la sessió informativa de l’àrea de territori i ciutat de data 8 de novembre, i que 
ens fou contestada per la  Secretària delegada de l'àrea  a la sessió posterior de 15 de novembre,  
denegant la modificació que des del nostre grup demanàvem. I ho fem i volem aprofitar el Ple per 
tornar-ho a demanar perquè ara disposem de major informació que d'alguna manera dona 
emparament a la nostra primera petició.

Des del nostre Grup ,municipal els proposem la modificació de l’article 124.1. a) de les ordenances 
municipals dels espais d’us públic i civisme, que en relació a la declaració de responsabilitat, és a dir 
sancions, estableix que “... en els supòsits que els autor materials ...  siguin menors d’edat ...., 
respondran amb caràcter subsidiari de la sanció els pares, tutors o aquelles persones que posseeixin 
la custòdia o guarda legal”. Des del nostre grup els proposem la supressió d'aquest darrer paràgraf, és 
a dir, que quan sigui una sanció no hagin de respondre amb caràcter subsidiari pares, tutors o 
curadors o guardadors legals.

Com bé saben les persones que varen intervenir en la informativa, els varem fer aquesta petició 
perquè ja fou una esmena que des del nostre Grup municipal es va introduir en el moment de 
l’elaboració i proposta d’aquestes ordenances i ara resulta que el TSJC, i aquí hi ha la dada que 
aleshores no disposava i que ara si tinc, ha dictat una sentència de data 30 de setembre del 2.011, en 
la que se li plantejava al Tribunal sentenciador una qüestió d’il�legalitat precisament en unes 
ordenances similars, les de Convivència Ciutadana de Teià i en l’esmentada resolució es declara la 
nul�litat de ple dret de l’article que estableix, en relació a la responsabilitat en les sancions, que no de 
la responsabilitat civil que quan es tracti de menors  en resultaran responsables subsidiaris en cas 
d’impagament de la sanció els pares o acollidors o guardadors.

Els arguments són contundents no hi ha emparament legal, a data 30 de setembre del 2.011, per 
allargar el títol d’imputació en una infracció administrativa als garants del menor, és a dir als pares, 
tutors o acollidors.



Per aquests motius i en  base a la sentència del nostre TSJC, és perquè els preguem que facin 
aquesta  modificació.

En la sessió informativa se'ns va dir que si que estava emparat legal en base a l'article 1902 del Codi 
Civil és un precepte que ve és una llei que és de finals del segle XIX i en base a la llei de protecció 
dels menors que és una llei del 1996. Les nostres ordenances son posteriors i seria d'aplicació tota la 
normativa a la que fa referència aquesta sentència del TSJC.

Entenem que seria bo una modificació en aquest sentit i en aquest sentit fem aquesta proposta perquè 
entenem que això pot evitar situacions contencioses que en qualsevol cas volem evitar a la ciutat . Res 
mes, moltes gràcies. 

Alcalde president:
Bé, en tot cas òbviament l'Alcalde demanarà informe jurídic als serveis jurídics de l'Ajuntament per tal 
d'esbrinar en aquest debat quina aportació és la més significativa, i estudiarem i resoldrem. ¿Més 
qüestions? Endavant, 

Sra. Navarro:
Bona nit. Per la meva part son dos precs i van dirigits al senyor Albert Camps, al regidor d'Obres i 
Projectes, jo m'estreno en aquest Ple i m'estreno amb vostè senyor Camps. Potser no ha estat gaire 
adient la....

Alcalde president:
Vostè es pot estrenar amb qui vulgui, en tot cas, també hi ha el tema del veïnatge, em sembla que 
vostès son de la Font Verda i això sempre ajuda...

Sra. Navarro:
Jo encantada. Bé, senyor Camps respecte al carrer Llevant a Granollers, jo li volia dir que molts son 
els que cada dia agafen un tren doncs per venir i tornar de Granollers, tant a comprar com a treballar o 
ha gaudir de la nostra ciutat, tant professionals, com funcionaris,  com mares, pares, estudiants i gent 
de totes les edats, arriben a diari a l'estació de Granollers centre i caminen en direcció al carrer 
Llevant per arribar als seus destins.

Com ja vostè sap, al final d'aquest carrer Llevant tenim la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
així com l'Institut Nacional de la Seguretat Social i a més a més la Seu Judicial. Destí de molts 
funcionaris, de molts professionals i també de molts ciutadans. Pensem que gent d'arreu de la 
comarca també que vol anar cap a Barcelona venen de la perifèria a part que en el carrer Llevant ja 
agafen un tren que els porta fins a la ciutat comtal, estudiants de totes les edats van amunt i avall per 
aquest carrer per arribar al tren que també els porten a les diferents universitats on estudien. El dijous 
mercat, arriben a Granollers també molts ciutadans de municipis propers amb els seus cabassos i 
carretons, mares i pares arriben també amb cotxets a la nostra estació de Granollers Centre per visitar 
la ciutat, per comprar o inclús per anar visitar algun malalt del nostre Hospital . 

És un carrer que suporta la major mobilitat del nostre municipi, un número important de viatgers amb 
els seus equipatges passegen amb les seves maletes fins a l'estació, tant per anar a l'aeroport com 
per agafar un AVE. Els dies de pluja totes aquestes persones que transiten per aquest carrer, en 
concret per la vorera que és pararel�la a la via del tren no tenen espai suficient per obrir els seus 
paraigües. Jo això ho he patit en primera persona, molts cops, inclús les mares tampoc poden passar 
amb els cotxets o viatges que no poden fer transitar les seves maletes. Els arbres d'aquest carrer 
obstaculitzen la mobilitat senyor Camps, la vorera és estreta i el carrer poc il�luminat. Els ciutadans 
acaben optant, jo també ho he fet en moltes ocasions, per transitar per on pugen i baixen els cotxes 
amb el risc que això comporta per les persones. 

Així, senyor Camps, l'insto perquè busqui per fi una solució a aquesta mobilitat del carrer Llevant, en 
concret sobretot a la vorera que es paral�lela a la via del tren fent-la millor transitable, adequada per 
tothom i que estigui ben enllumenada quan es fa fosc. Tots els granollerins, crec jo, que hem patit 



aquest carrer tant quan érem estudiants com si hem estat mares o pares, treballadors o simples 
ciutadans que arriben o marxem de la nostra ciutat i en totes les etapes de la nostra vida o almenys de 
la meva hem tingut sempre el mateix carrer Llevant. 

Jo l'insto per a que posi aquesta solució definitiva, aquesta mobilitat i un enllumenat adequat i el 
convido senyor Camps a que vostè mateix, comprovi i provi de passar amb equipatge, paraigües, 
carretó del mercat o cotxes o cabàs, veurà que és realment molt difícil.
 

Alcalde president:
Bé, en tot cas. Si hem permet interpretar la seva intervenció no ha estat exactament un prec, sinó una 
interpel�lació directa, perquè a més a més hi ha hagut l'al�lusió al regidor, per tant haig de donar la 
paraula al senyor Camps, 

Sr. Camps:
Bé, aquesta és una actuació que tenim en el programa d'actuació municipal per afrontar doncs la 
millora i en la mesura de les possibilitats pressupostàries doncs aquesta és una actuació, vostè sap 
molt bé que no cal que em passegi pel carrer Llevant perquè, doncs, és un carrer molt conegut perquè 
quan vaig a l'estació hi passo i ja fa temps que hi passem per allà. Per tant, aquesta és una actuació 
que compartim que és un espai, aquest i altres espais de la ciutat, que cal millorar i per tan doncs, ja 
dic, en la mesura de les nostres possibilitats, segurament començarem ben aviat fent el projecte per 
començar ja a veure quin tipus d'actuació es pot fer allà i l 'anirem compartint a la Comissió Informativa 
i ja com deia, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries, aquesta és una actuació que ens 
hem proposat de cometre. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿El segon prec?

Sra. Navarro:
Espero que sigui un prec i no una interpel�lació, ja m'ho dirà senyor Alcalde. Potser per la meva 
ignorància, però ja aniré aprenent.

També és pel senyor Camps, respecte del pàrquing que hi ha darrera de la seu dels jutjats els dies de 
pluja els sots d'aquest pàrquing s'omplen d'aigua i dificulten molt la mobilitat de les persones que cada 
dia arriben a aquesta seu judicial. Hi arriben de tota la comarca i en principi prego la pavimentació 
d'aquesta zona de pàrquing per una mobilitat més adequada, sobretot perquè pensem que Granollers 
ha de ser imatge per a tota la comarca i aquest pàrquing hi arriba gent doncs no només de la comarca 
si d'arreu de Catalunya perquè no oblidem que és una seu judicial. En principi la visiten ciutadans i 
professionals que com ja dic, no només son de la nostra comarca i d'arreu de Catalunya i inclús a 
vegades ens visiten des de l'Estat Espanyol. Per tant, millorar una mica aquesta imatge del nostre 
municipi a la gent d'arreu del país i potser enllaçant una mica amb aquesta zona també cal espaiosa la 
vorera del cantó dret direcció a aquesta seu dels jutjats que és per on pugen tots els professionals 
amunt i avall i també els ciutadans i que hi transitem quasi bé cada dia i em sembla que hi ha un 
precipici que està només ballat només amb una lona i d'entrada de vegades quan hi mires dius: com 
em desviï em caic. 

Per últim i ja per acabar, que s'incloguin passos de peatons a la zona i a poder ser també que just 
davant de la seu judicial es faci una zona de baixada i pujada per a persones que puguin tenir la 
mobilitat reduïda, ja està, gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas prenem nota del prec que no l'ha adreçat al senyor Camps sinó que té un caràcter molt 
més ampli i en tot cas els convido a analitzar aquest entorn, les seves dificultats, les seves 
possibilitats en el si de la Comissió Informativa . ¿Més qüestions? Endavant,

Sr. Sastre:



Jo voldria fer una pregunta. Em sembla que aquesta si que és pel regidor Segovia, com a regidor de 
mobilitat, miri, jo simplement li volia exposar un fet ocorregut aquesta tarda, carrer Roger de Flor, 31 
cotxes en doble filera davant de les escoles, des de la cantonada de Roger de Flor de l'Institut Antoni 
Comella, fins la cantonada que correspondria al Cercle Cultural de la Caixa, 31 cotxes comptats en 
doble filera que passen entre 4 i 5 de la tarda fan del carrer Roger de Flor d'entrada un carrer que 
passa de tenir 2 a 1 sol carril. Jo li agrairia que em fes només una valoració i quina opinió té 
l'Ajuntament i la regidoria d'aquests fets.

Alcalde president:
El regidor si vol contestar, 

Sr. Segovia:
La meva valoració és incidir d'una manera més directa en la manca d'incivisme d'aquests conductors 
que  malgrat ser 31 com vostè deia son una immensa minoria però si que ens afecten a la immensa 
majoria dels que utilitzem aquest carrer. Per això, més enllà de canviar de 2 a 1 carrils de circulació jo 
crec que per una banda, pedagogia i en altre, amb contundència s'ha d'actuar, però no només en 
aquest centre escolar sinó amb altres.

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Més preguntes?

Sr. Sastre:
La segona pregunta és referent al pàrquing de l'hospital, una mica per posar-nos en antecedents, 
aquest pàrquing podríem primer explicar tres coses que és de justícia doncs que la gent les sàpiga i és  
que primer aquest pàrquing de l'hospital en primer terme és molt car, és caríssim, si algú ha tingut, en 
aquest cas la desgràcia, d'haver-hi d'anar o bé per visitar a algun familiar o bé per ell mateix a 
l'hospital o si algú n'és professional del centre doncs aquests pàrquings és dels més cars, jo diria, de 
tot Catalunya. A més a més el pagament s'ha de fer obligatòriament en metàl�lic, si no tinc malentès, 
doncs a aquestes alçades encara no es pot fer amb targeta i a més a més doncs jo crec que disposa 
d'uns accessos una mica dolent a l'hospital. 

Nosaltres teníem entès i dic teníem entès perquè s'ha parlat doncs en Comissions de l'anterior 
legislatura  a la que ara estem doncs que la concessió a l'empresa que gestiona aquest pàrquing 
acabava al 2011. Hem rebut informacions darrerament que contradiuen aquest fet, que és que no 
acabarà al 2011 sinó que s'ha prorrogat segons tinc entès, els agrairia que m'aclarissin si això és cert 
o no i en cas de no prorrogar-se doncs aquest pàrquing o aquesta concessió del pàrquing de l'hospital 
¿quines mesures es preveuen a l'hora de millorar doncs les prestacions d'aquest pàrquing?

Alcalde president:
Bé, en primer lloc senyor Sastre ha de saber que aquest pàrquing és de l'hospital, no és municipal i 
l'Ajuntament de Granollers no hi té cap mena de control ni cap mena d'autoritat i per tant la pregunta 
l'hauria de formular, l'haurà de formular als òrgans de gestió del propi hospital. L'Ajuntament de 
Granollers no té ni competència ni àmbit d'actuació al voltant d'aquest aparcament. Jo li puc dic que 
coincideixo amb alguns dels comentaris que ha fet.

Sr. Sastre:
Només un apunt. Jo creia que vostè com a president del Patronat de l'Hospital podria donar-me 
alguna resposta una mica més concreta en aquest sentit.

Alcalde president:
No. El president del Patronat fa de president del Patronat, i en tot cas la gestió corresponent a l'àmbit 
correspon i els debats a l'entorn de l'hospital no es celebren en aquesta sala de plens, no és el lloc, no 
és l'indret i hi ha un responsable directa en la gestió que son a qui els ha de preguntar.



Jo amb molt de gust, si vol desprès, li dono la informació que jo pugui tenir però aquesta no és la taula 
perquè aquest govern no pot prendre decisions al voltant d'aquest tema.

¿Més preguntes? ¿Més qüestions? No. 

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