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Alcalde President:
Molt bé... Molt bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la sala de Plens, en aquesta sessió ordinària 
del Ple del mes de novembre. D’acord amb la Junta de Portaveus voldria començar el Ple amb dues 
felicitacions... dues felicitacions i una expressió, també d’un altre sentiment de la corporació. 

La primera és la felicitació a l’Honorable senyor Artur Mas, futur president de la Generalitat de 



Catalunya, ho serà d’aquí a poques setmanes, el senyor Artur Mas i Convergència i Unió han guanyat 
les eleccions d’una manera clara, aquesta corporació desitja al futur president, sort i encert en el seu 
mandat, la situació econòmica del país i la situació de crisi econòmica, com comentava la lluita contra 
l’atur és l’element essencial que segur que haurà de conduir l’acció del Govern de la Generalitat en els 
propers anys, en els propers mesos. En tot cas, aquesta declaració i també hi afegim la voluntat 
d’aquesta corporació de fer que Granollers en aquest esforç col�lectiu per la lluita contra la crisi 
econòmica per la construcció del país, i tindrà, de ben segur com hi ha tingut fins ara un paper ben 
actiu.

La segona felicitació és al senyor Jordi Terrades, elegit diputat del Parlament de Catalunya, que 
manté aquesta tradició de què Granollers tingui diputats i diputades, excel�lents diputats i diputades. 
Recordem el Josep Garrell, en Josep Muntal, en Josep Serratusell, la Carme Esplugas i l’Àngels 
Olano, diputats que han treballat pel país des del Parlament, però sempre mantenint aquesta vocació i 
aquestes arrels granollerines. Per tant, també molta sort senyor Terrades, en la seva comesa com a 
diputat.

I acabar aquesta introducció, expressant el sentiment de la corporació per la mort del Miquel 
Muntaner, amic de tots, i president de l’Associació de Veïns durant gairebé tota la seva vida, de 
l’Associació de Veïns de Sota el Camí Ral i medalla de la ciutat .

Dit això, passem a desplegar l’ordre del dia que com sempre comença demanant l’aprovació de l’acta 
de la sessió ordinària del 26 d’octubre del 2010. Hi ha alguna observació, pel que fa a l’acta, no?... 
Doncs la donaríem per aprovada.
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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:
El punt número dos i tres, en el que es fiscalitza i es controla per part del Ple, els òrgans de govern de 
la corporació, endavant.
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Alcalde President:
Moltes gràcies. Endavant,
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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 20 d'octubre de 2010 va acordar per 
unanimitat iniciar el procediment per a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat 2010 a les persones 
següents: al senyor Antoni Botey i Gómez, a títol pòstum; a la senyora Dolors Lamarca i Morell; al 
senyor Carles Riera i Pujal, a títol pòstum i a l'Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers 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 2010 a les següents persones: al senyor Antoni Botey i Gómez, a títol 
pòstum; a la senyora Dolors Lamarca i Morell; al senyor Carles Riera i Pujal, a títol pòstum i a 
l'Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers.

Antoni Botey i GómezAntoni Botey i GómezAntoni Botey i GómezAntoni Botey i Gómez

L'Ajuntament de Granollers atorga la Medalla de la Ciutat a Antoni Botey i Gómez (Granollers 
1928-2010), com a principal promotor de l’art contemporani des de la Galeria AB que va obrir el 1978, 
al carrer d’Agustí Vinyamata, i que ha acabat sent reconeguda dins i fora de l’Estat, i pel seu 
compromís amb les generacions de pintors i escultors catalans de la segona meitat del segle XX i amb 
la ciutat de Granollers. La iniciativa d’obrir una galeria a Granollers va ser precursora en la 
descentralització de galeries d’art que a Catalunya s’aplegaven, aleshores, al voltant de Barcelona. 
També va impulsar diferents associacions, per unir al sector dels galeristes i propiciar que tinguessin 
interlocució amb les administracions: l’Associació de Galeries d’Art de Catalunya, que va presidir fins 
al 1999; i la Unión Nacional de Galerías de Arte de España. A més, va retornar a Catalunya la Fira 
Artexpo, que inicialment s’havia fet a Madrid, per donar projecció a l’art d’avantguarda i va ser-ne 
president durant cinc anys. També va ser assessor de la Generalitat en matèria d’art jove. Botey va 
estar també vinculat a l’esport de la ciutat, com a jugador de futbol, secretari general del Balonmano 
Granollers durant diversos anys i col�laborador del Club Natació Granollers. Va ser també un dels 
organitzadors de la Fira de l’Ascensió i va col�laborar en la Festa Major i la cavalcada de Reis els anys 
cinquanta i seixanta.

Dolors Lamarca i MorellDolors Lamarca i MorellDolors Lamarca i MorellDolors Lamarca i Morell  

L'Ajuntament de Granollers atorga la Medalla de la Ciutat a Dolors Lamarca i Morell (Granollers, 
1943), per haver estat impulsora de la renovació i modernització del funcionament de les biblioteques, 
apostant pel lliure accés als recursos i a les fonts d'informació. Lamarca és diplomada en 
Biblioteconomia i Documentació i llicenciada en Filologia Clàssica i directora de la Biblioteca de 
Catalunya des de 2004, des d'on gestiona un fons de gran valor bibliogràfic i documental format per 
prop de tres milions de documents en suports diversos. Ha estat impulsora de diferents projectes de 
digitalització del seu fons que permeten difondre globalment aquest patrimoni i, alhora, conservar tot 
el que s'edita a Catalunya. Va ser directora durant 19 anys de la Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona, des 1984 fins al 2003. Abans havia estat la cap del Servei de Biblioteques i del Patrimoni 
Bibliogràfic de la Generalitat entre 1980-83. Va fer el pregó de l'Ascensió l'any 2005 sobre la figura 
d'un altre granollerí il�lustre, Francesc Tarafa.

Carles Riera i PujalCarles Riera i PujalCarles Riera i PujalCarles Riera i Pujal  
L'Ajuntament de Granollers atorga la Medalla de la Ciutat a    Carles Riera i Pujal    (Granollers 
1956-Barcelona 2009), per la seva trajectòria com a músic internacional, pedagog i divulgador 



musical, posada especialment de manifest a l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera d'on va ser 
professor i director, des de 1984 fins a la seva mort. Durant la seva trajectòria com a director de 
l'Escola va lluitar perquè el centre pogués expedir títols oficials com a conservatori, fet que es va 
produir quan es va traslladar de l'edifici de Can Puntas al Teatre Auditori de Granollers. Riera va ser 
deixeble dels músics Josep M. Ruera i de Juan José Olives i també es va formar a l'estranger en el 
coneixement dels diferents clarinets històrics, dels quals va ser pioner en la seva introducció a l'Estat. 
Va estudiar clarinet i també flauta de bec, en aquesta darrera especialitat al mateix temps que cursava 
la carrera d'arquitectura, que va acabar deixant. Es va dedicar, especialment, a tocar música de 
cambra, però també orquestral i com a solista, en sales de tot el món des de Nova York, Sidney, 
Londres, París, Tokio, etc. També donava classes a l'Escola Municipal de Música de la Garriga i en el 
Conservatori Superior de Música del Liceu. Durant la seva carrera com a músic va enregistrar 
diferents discos, en el camp dels instruments històrics i també amb grups d'instruments 
contemporanis. Va ser membre fundador de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, que es dedica 
a formar els millors estudiants de tot el territori; de l'Stadler Trio, del Trio Salmoè i va impulsar la 
creació de l'Orquestra de Cambra de Granollers. Carles Riera va donar una gran quantitat de cursos i 
conferències especialitzades o de divulgació així com va publicar diversos articles a mitjans de 
comunicació i revistes de pedagogia.

Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve de GranollersAgrupament Escolta i Guia Sant Esteve de GranollersAgrupament Escolta i Guia Sant Esteve de GranollersAgrupament Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers

L'Ajuntament de Granollers atorga la Medalla de la Ciutat a l'Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve 
de Granollers, entitat fundada el 1958 per l'escolapi Rafel Oller, per la seva trajectòria de més de 50 
anys en l'educació en el lleure a la ciutat que ha possibilitat la transmissió de valors a diverses 
generacions de granollerins i granollerines. Actituds com el compromís, l'amistat, la lleialtat, l'amor a la 
natura, la llibertat, el treball en equip, i l'afirmació de la llengua i del país, plenament vigents avui, que 
han contribuït al creixement de nois i noies de la ciutat .
L’any 1958, l’entitat neix amb grups formats per nois, mentre que les dones només ocupaven el càrrec 
de caps dels llobatons, els infants de 7 a 12 anys. Dos anys més tard, el 1960 s’inicia un grup 
escoltisme de noies que pren el nom d’Anna Frank i que, posteriorment canviarà el nom per 
Valldeneu. 
Finalment, el curs 1974-75 els dos agrupaments, el de nois i el de noies, es van fusionar i tots els 
escoltes passen a formar part de l’Agrupament Sant Esteve. A partir d’aquest moment comença l’etapa 
de coeducació i l’entitat avança fins a l’actualitat . 

Alcalde President:
Per fer la presentació de la proposta, té la paraula la instructora d’aquest expedient, la senyora Alba 
Barnusell, endavant.

Sra. Barnusell:
Moltes gràcies, alcalde. I bona nit a tothom, a tots els que ens acompanyeu a la sala avui. El passat 
dia vint d'octubre d’aquest any 2010, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Granollers va acordar 
per unanimitat atorgar les Medalles de la Ciutat d’aquest any 2010 a les persones que a comentat la 
secretària: al senyor Antoni Botey i Gómez, a títol pòstum, a la senyora Dolors Lamarca i Morell, al 
senyor Carles Riera i Pujal, a títol pòstum, i també a l’Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve de 
Granollers.

Un any més quan arriba la tardor tinc el privilegi de poder presentar en el Ple de la ciutat aquest punt 
tan entranyable. Un dia per a la memòria i per a la nostra història. Un reconeixement de tot el 
consistori, i en definitiva, de tota la ciutat, a aquestes persones i entitat que han treballat i treballen, 
des de la il�lusió, l'estimació, l'optimisme... per la seva i per la nostra ciutat: Granollers.

A mi em correspon, com ha dit l’alcalde, 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 de les 
persones i a l'entitat. Intentaré ser breu i no allargar massa la meva intervenció, i per tant, no podré ser 
exhaustiva. Però, dir-vos, que les trajectòries de cadascun d'ells les trobareu més extenses en la 
publicació, ja habitual del proper disset de desembre, quan també es celebrarà l’acte de lliurament de 
les Medalles.

Abans de continuar, deixeu-me fer un petit parèntesi, per agrair la feina feta per tots i cadascun dels 



tècnics municipals del gabinet d’imatge i comunicació, en la investigació, en la redacció i també en 
l'edició de la publicació, i també a totes les persones i familiars, que ens heu dedicat bona part del 
vostre temps per facilitar-nos la documentació i les diferents imatges, que us hem anat demanant al 
llarg d’aquest dies, per tant, moltes gràcies. Seguidament passaré a llegir els mèrits i reconeixements 
de cadascuna de les persones, pels quals se’ls atorga la medalla de la ciutat .

A Antoni Botey i Gomez, a títol pòstum, en reconeixement per la tasca com a promotor de l’art 
contemporani a Granollers des de la Galeria AB que va obrir l'any 1978 al carrer Agustí Vinyamata, 
que ha acabat sent reconeguda dins i fora de l'Estat, i que va ser precursora en la descentralització de 
les galeries d'art a Catalunya, i també pel seu compromís amb les generacions de pintors i escultors 
catalans de la segona meitat del segle XX i amb la ciutat de Granollers. Antoni Botey també va 
impulsar diferents associacions per unir el sector dels galeristes d'art i propiciar que tinguessin 
interlocució amb les administracions, amb l'Associació de Galeristes d'Art de Catalunya, del que va 
ser president fins al 1999 i amb la Unión de Galerías de Arte de España. També va retornar a 
Catalunya Artexpo, una fira per donar projecció a l'art d'avantguarda. A més, en el seu perfil granollerí, 
també reconeix la seva vocació de servei a la ciutat, com a uns dels organitzadors de la Fira i Festes 
de l'Ascensió i la seva col�laboració amb actes de la Festa Major o la cavalcada de Reis durant els 
anys cinquanta i seixanta. En el terreny esportiu, va impulsar l'handbol des del seu càrrec de secretari 
general del Balonmano Granollers durant diversos anys i va ser fundador de l‘Atlético Balonmano 
Granollers, un equip de juvenils que va assolir, com a fita més alta, el campionat d'Espanya de 1960.

La següent Medalla és per Dolors Lamarca i Morell, se la reconeix per haver estat impulsora de la 
renovació i modernització del funcionament de les biblioteques , apostant pel lliure accés als recursos i 
a les fonts d'informació. Es distingeix Dolors Lamarca per haver unificat, durant la dècada dels 
vuitanta, les més de dues-centes biblioteques de la Universitat de Barcelona i el seu catàleg per tal de 
poder simplificar la consulta a tots els usuaris, fet que en aquell moment va ser pioner. Dolors 
Lamarca, nascuda a Granollers l'any 1943, és actualment la directora de la Biblioteca de Catalunya 
des de l’any 2004, des d’on gestiona un fons de gran valor documental format per prop de tres milions 
de documents. Des de la seva responsabilitat ha possibilitat que aquesta institució sigui oberta a 
tothom, fiable i útil a la societat. Ha impulsat diferents projectes de digitalització del seu fons que 
permeten difondre globalment aquest patrimoni i, alhora, conservar tot el que s'edita a Catalunya. 
També ha promogut diferents activitats perquè la biblioteca sigui coneguda també pel gran públic, 
universalitzant el seu accés.

L’Ajuntament, també ha decidit atorgar la Medalla a Carles Riera i Pujal, a títol pòstum. En 
reconeixement per la seva trajectòria com a clarinetista de reconegut prestigi internacional, pedagog i 
divulgador musical, habilitats que va posar especialment de manifest a l'Escola Municipal de Música 
Josep Maria Ruera, de la qual va ser professor i director, des de 1984. Carles Riera va impulsar 
decididament l'educació musical a la ciutat incorporant nou professorat polivalent, obrint el ventall 
d'instruments que es podien aprendre, introduint nous mètodes d'ensenyament i impulsant la creació 
de l'Orquestra de Cambra de Granollers. El creixement de l'escola sota la seva direcció va propiciar 
que el centre esdevingués conservatori, i va possibilitar a l'alumnat la personalització de 
l'aprenentatge musical. A Carles Riera també se li reconeix el fet d'haver estat l'introductor a l'Estat 
d'instruments històrics predecessors del clarinet, amb els quals va tocar en diferents formacions que 
va promoure, com l'Stadler Trio o el Trio Salmoè. Carles Riera va fer també una gran quantitat de 
cursos i conferències especialitzades i va publicar diversos llibres i articles, fora de Granollers i 
Catalunya. I també va col�laborar amb diferents grup fent música de cambra i contemporània i 
contribuint a difondre el nom de la ciutat de Granollers arreu.

Ja per últim, l'Ajuntament de Granollers atorga la Medalla de la Ciutat a l'Agrupament Escolta i Guia 
Sant Esteve, entitat fundada a Granollers el 1958 per l'escolapi Rafel Oller, per la seva trajectòria de 
més cinquanta anys d'una entitat dedicada a l’educació en el lleure, que ha possibilitat la transmissió 
de valors a diverses generacions de granollerins i granollerines. Actituds com el compromís, l’amistat, 
la lleialtat, l’amor a la natura, la llibertat, el treball en equip i l’afirmació de la llengua i del país, han 
estat difoses per l’Agrupament i han contribuït al creixement de nois i noies de la ciutat. L'any 1958 
neix amb grups formats per només per nois, mentre que les dones només ocupaven els càrrecs de 
caps dels llobatons. És dos anys més tard, el 1960 que s'inicia un grup escoltisme de noies que pren 
el nom d'Anna Frank i més tard de Valldeneu. Finalment, el curs 1974-1975 els dos grups, nois i noies, 
es fusionen i tots passen a formar part de l'Agrupament Sant Esteve. A partir d'aquest moment 
comença l'etapa de coeducació i l'entitat avança amb la capacitat d’adaptar-se als canvis socials. 
L’Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve ha fet dels escoltes, ciutadans i ciutadanes compromesos i 



amb capacitat d’afrontar les situacions que es troben al llarg de la seva vida, sempre tenint en compte 
el servei als altres de manera voluntària.

Aquest són fins aquí els mèrits pels quals es reconeix a aquestes persones l’atorgament... i en 
aquesta entitat l’atorgament de 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 divendres 17 de 
desembre a les vuit del vespre al Teatre Auditori de Granollers , on hi sou tots convidats i esperem que 
ens acompanyeu. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i bon vespre.

Alcalde President:
Moltes gràcies, regidora. Obrim el torn d’intervencions. Per part d’Esquerra Republicana, la senyora 
Isabel Alcalde, endavant.

Sra. Alcalde:
Gràcies alcalde. I bona nit a tothom. Un any més ens fa alegria prendre la paraula en aquest punt per 
expressar el nostre particular agraïment a les persones i a l’entitat que aquest any el consistori de 
Granollers ha considerat que mereixien aquest reconeixement de la ciutat . Avui fem, de veritat, una de 
les intervencions que venen de gust de fer. I ens ve de gust i ens fa alegria, perquè aquesta és una de 
les qüestions més agradables que el fet de ser regidor de Granollers, ens permet. Sobretot per a dos 
motius: un és el fet de poder agrair públicament la tasca feta pels nostres conciutadans, pensem que 
és una de les millors feines que podem fer. I perquè mentre ho anem preparant ens dóna també 
l’oportunitat de conèixer aspectes d’aquelles persones que ha vegades en són molt properes i altres 
vegades no, però a mesura que pots anar llegint, doncs el que la pròpia regidoria ens permet veure, 
doncs aquelles persones també com eren.

També volem expressar, com ja hem fet altres vegades, que és bo que l’Ajuntament faci públic aquest 
agraïment als ciutadans i els reconegui la tasca que porten a terme, doncs estem segurs que la ciutat 
no seria pas el mateix sense la constància, l’esforç, la creativitat i l’estima que la seva gent i les seves 
entitats realment tenen, no? I és que cada ciutat, doncs és com una petita història, cada ciutat té la 
seva petita història lligada a persones molt concretes, que van treballant de mica a mica, que van fent 
passos i que van canviant el seu entorn. Persones i entitats que donen el millor de si mateixes per fer 
créixer projectes de tota mena que fan que la nostra ciutat sigui algunes vegades més humana, 
d’altres més culta, d’altres més solidaria, d’altres més esportiva. En definitiva més feliç del que hauria 
estat si aquestes persones no haguessin sigut.

Per això aquesta nit, més que d’altres, gaudim del privilegi de ser regidors perquè ens permet tenir 
l’ocasió d’agrair públicament, a les persones i entitats ciutadanes la tasca que han anat fent al llarg de 
la seva trajectòria. Nosaltres, farem al revés que ha fet l’Alba, començarem per l’entitat, procurant no 
repetir massa, perquè ja us podeu imaginar que tots ens vestim de les mateixes informacions, eh! 

Comencem, doncs per l’Agrupament Escola i Guia de Sant Esteve, que ara fa dos anys va celebrar els 
seus cinquanta anys, i deixeu-me dir que personalment jo estic molt convençuda que el nostre país no 
seria el mateix si en els foscos temps de la dictadura no haguéssim tingut moviments d’esplai com a 
vàlvula d’escapament. Jo us he de confessar que el meu lligam amb el món de l’espai va ser a través 
de les Colònies de Sant Esteve, no va ser a través dels Escoltes, i que a vegades als escoltes els veia 
una mica estrafolaris i tot!, pensava que aquesta gent amb la seva promesa, els eslògans i bé... tots 
aquests signes externs. Coses de Joventut! Perquè al final, més endavant, quan vas poder conèixer 
persones concretes i en Pep mateix, n’és una, estàvem lligades a aquest món, doncs descobreixes 
que tots plegats defensàvem si fa o no fa les mateixes coses, els mateixos valors, bé: l’amor al país, la 
voluntat, el compromís; per tant, jo crec que ens uníem moltíssimes coses.

I el que ens a sembla que té de més singular i alhora de progressista, aquest moviment educatiu és la 
metodologia lligada a l’excursionisme per a formar persones de caràcter. Tal i com deia el seu 
fundador a Catalunya, Josep Maria Batista i Roca, “persones d’esperit sa, fort, dignes i lleials, 
optimistes i coratjoses, actives i combatives, agermanats, organitzats, disciplinats, i amb una voluntat 
prou ferma per a imposar-la sempre que calgui i no deixar-se imposar l’aliena”. Déu n’hi do, el que 
perseguien aquests Escoltes. I després de cinquanta anys els Escoltes de Granollers segueixen 
treballant, i continuen fent-se la promesa: "El que soc ho ofereixo i el que tinc ho comparteixo”. Doncs 



que per molts anys continuïn amb aquest esperit. Avui més que mai, tan necessari!

També volem parlar-vos de Dolors Lamarca, una dona granollerina que va aprofitar la seva 
oportunitat, en una època ben difícil per a tothom, però especialment per les dones, va fer els estudis 
universitaris, es va llicenciar en Filologia Clàssica i es va especialitzar en tot aquest tema de les 
biblioteques. Nosaltres, després d’haver llegit la seva trajectòria, hem de dir que el que considerem 
com a més remarcable és la seva tasca continuada al llarg de més de vint-i-cinc anys al servei de les 
biblioteques de Catalunya. Volem destacar també, el fet que aquesta feina la porta a terme amb un 
concepte de biblioteca com a servei universal, això potser és el que més ens ha cridat l’atenció, que 
entén que les biblioteques com a llocs on s’ha de fornir de coneixement a tothom, coma llocs oberts, 
una informació per a tothom, igual. Aquesta voluntat és la que l'ha empès, per exemple, a impulsar 
projectes com, l’Alba mateix es referia, la digitalització dels documents de la Biblioteca de Catalunya, 
o acordar amb Google la digitalització de llibres lliures per accés de tothom. Pel que fa a la seva 
dedicació doncs, a la difusió de la cultura estem segurs que es ben mereixedora, també de la Medalla 
de la Ciutat.

Ara deixeu-nos parlar també de l’Antoni Botey, que després de què un revés els fes tancar el negoci 
familiar, va fer realitat el seu somni i segur que el de molts granollerins. L’Antoni va obrir la primera 
galeria d'art contemporani de Granollers l'any 78. I sort que era perseverant i en gaudia de tenir una 
galeria d’art, perquè introduir i fer apreciar l'art contemporani a la ciutat de finals dels anys setanta, 
segur que no devia de ser gens fàcil. De l'Antoni galerista en volem destacar sobretot dos trets: un és 
el fet que ell no va concebre mai la galeria com una botiga més. Sempre va buscar el contacte directe 
amb l'artista i la seva obra, alhora que va fer de plataforma per al llançament de molts artistes joves, 
que tenien una porta d'entrada diferent en els circuits i un cop havien passat per la galeria de 
Granollers, els hi era més fàcil. L’altra és la seva relació amb la clientela, d’aquesta jo us en puc parlar 
personalment. L’Antoni, i el seu fill Josep així ho continua fent, jo entenc, t’aconsellaven l’obra no pel 
valor econòmic, sinó pel quadre en sí, pel que a ells els hi semblava que tu et podia agradar més, pel 
que ells pensaven que tu en gaudiries, parava atenció als teus gustos, a la teva motivació i llavors et 
mostrava allò que et podia escaure més. És una bona manera de gaudir de l’art.

Un altre tema a destacar, també l’ha destacat l’Alba, és la seva vocació de convertir la galeria en 
quelcom més que un lloc d'exposició, fent-hi conferències, concerts o recopilant documentació de tots 
els artistes que hi han exposat. Volem destacar finalment, l’altre gran seva prioritat: la unió del sector 
de les galeries d'art de Catalunya, que va culminar amb la formació d’aquest Gremi d'Art de 
Catalunya, que l'Antoni va presidir durant deu anys. Per la seva tasca de difusió de l’art contemporani i 
dels artistes Granollerins en èpoques en què això era ben poc usual, també entenem que és mereix la 
Medalla de la Ciutat.

I finalment deixeu-nos parlar d’en Carles Riera. En Carles és, segur, de totes les persones a qui 
recordem aquesta nit, el més enyorat, sobretot per la mort prematura i per la gran xarxa de companys 
que havia teixit arreu del món, però sobretot a la seva ciutat. Sabíem que en Carles estava embolicat 
en mil i un projectes i que a més a més, era prou generós per donar tota la seva sapiència a la nostra 
escola de música, però quan hem llegit el document que la regidora ens ha fet a mans, ens hem 
quedat ben sorpresos de la seva capacitat de treball i del seu desplegament artístic. Realment és 
sorprenent! Ara, però, no toca pas de fer el llistat de formacions en les que tocava, de fet també la 
regidora ja n’ha fet esment. Ara, volem sobretot destacar la seva tasca com a granollerí, en especial 
com a director de l’escola de música de la nostra ciutat, que no va voler deixar mai malgrat les ofertes 
que li van arribar de molts llocs. 

En Carles en va començar a ser el director ben jove, amb vint-i-vuit anys, amb ganes d’incorporar 
novetats, professors que poguessin obrir el ventall d’instruments, amb una clara voluntat que 
esdevingués l’escola, conservatori, i que ho va aconseguir. I amb una visió clara de la vessant de 
divulgació de la música que va fer que l’escola fes concerts , s’impliqués en el Festival Internacional de 
Música i es creés l’Orquestra de Cambra de Granollers. Decididament, en Carles va donar a l’Escola 
de Música Josep Maria Ruera l’embranzida que li ha permès ser el que és avui, els nois i noies de 
Granollers, de la comarca, i ser alhora una escola plenament europea. I volem acabar recordant la 
vitalitat d’en Carles, el seu entusiasme i bon humor, la seva capacitat d’escoltar i de donar a cadascú 
les oportunitats que realment volia. Ara si fos aquí segur que ell també diria: endavant les atxes!

Per tot el que hem destacat de cada persona i de l’entitat, pensem que són plenament mereixedores 
de les medalles. Moltes gràcies.



Alcalde President:
Moltes gràcies, regidora. Per part del Partit Popular, el senyor Gutiérrez, endavant.

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies senyor alcalde. Com cada any l’Ajuntament de Granollers, amb la participació de tots els 
grups municipals aprovarà la decisió de la Junta de Portaveus per a la concessió de les Medalles de 
la Ciutat en reconeixem i en agraïment a persones físiques o jurídiques per les seves actuacions i 
aportacions a la ciutat. En primer lloc donar les gràcies i felicitar a la regidora Alba Barnusell per 
aquesta tasca que a portat a terme. Com a regidora, crec que ha estat per mi un veritable privilegi la 
participació en aquesta elecció, tinc el plaer d’haver conegut personalment a tots els guardonats, 
lògicament uns més que els altres. Com la regidora ja ha fet una amplia exposició i Esquerra també la 
fet, vull dir que..., per la trajectòria de cadascú d’ells, jo crec que seria ser una altra vegada repetitiu, a 
tornar a parlar de les mateixes persones i pràcticament amb les mateixes condicions. Per tant, donar 
les gràcies per la seva tasca a Antoni Botey i Gómez, a títol pòstum, Dolores Lamarca i Morell, Carles 
Riera i Pujal, a títol pòstum, i a l’Agrupament Escolta i Guia Sant Esteve de Granollers per la seva 
trajectòria en la ciutat de Granollers. Gràcies.

Alcalde President:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, senyor Pius Canal, endavant.

Sr. Canal:
Gràcies. Les persones i les ciutats convivim, d’aquesta inevitable relació entre les persones, en neixen 
conflictes i desventures, però també neixen alegries i possibilitats de felicitats compartides. Avui, 
homenatgem a persones i entitats que han trobat en la seva vida la clau de la convivència, que han 
augmentat les alegries i disminuït les asprós de la nostra relació quotidiana , persones que han millorat 
en definitiva la nostra qualitat de vida. Persones i entitats que des dels seus oficis, professions i 
vocacions han aspirat a la seva legítima felicitat, tot integrant-la en projectes convertits, en projectes 
de ciutat. Han unificat la seva vida privada amb la nostra vida pública, i això els fa especialment 
importants en un moment en què cal reedificar pont entre l’ètica personal i l’ètica pública. Des de 
Convergència i Unió volem agrair a Antoni Botey, a Dolors Lamarca, Carles Riera i l’Agrupament 
Escolta i Guia de Sant Esteve de Granollers per la seva contribució i esforç a la construcció d’una 
ciutat més lliure, més èpica i més feliç.

Un proverbi africà diu que cal una mà per rentar-ne una altra. Nosaltres afegim que calen dones i 
homes lliures i ètics per poder-ho ser tots plegats. Gràcies.

Alcalde President:
Bé, moltes gràcies, senyor Canal. En tot cas, per tancar aquest torn, recordar com deia... com han dit 
tots els portaveus, per aquest Ple d’aquesta corporació és sempre un motiu d’orgull aquest Ple. És un 
motiu d’orgull i també és un motiu de reconèixer la ciutat, i reconeixe’ns a la ciutat. És un bon motiu 
per repassar, per revisar la trajectòria de persones, per recordar bàsicament que la ciutat és un 
projecte col�lectiu en la que tots hi aportem moltes coses, però en la que hi ha persones concretes que 
hi aporten una mica més, que convé ressaltar la seva feina, que convé analitzar la seva vàlua, que 
convé emfatitzar les seves aportacions a la construcció de la nostra ciutat. La ciutat és un projecte 
col�lectiu, i aquest plenari vol reconeixeu també, homenatjant a unes persones concretes, unes 
persones que com deia, fa un moment, aporten alguna cosa més, una part especial de la seva vida i 
per tant, ens ajuda a fer una ciutat millor. Deixeu-me recordar la trajectòria d’alguns d’ells, 
complementant les intervencions que ja s’han fet.

L’Antoni Botey..., l’Antoni Botey que el trobem a faltar, parlar de l’Antoni Botey és parlar de caliu, és 
parlar d’amabilitat, és parlar de capacitat de relació amb les persones, és parlar de compromís amb la 
ciutat des de molts aspectes. Una llarga trajectòria d’implicació a la vida cultural de Granollers, com a 
membre de la Fira de l’Ascensió, també com a organitzador de la Festa Major, durant molts anys, i 
també, en aquesta vessant tant especial que només es troba en la nostra ciutat, que és aquesta gent 



que va fer possible que el Balonmano Granollers fos una realitat que forma part del codi genètic de 
Granollers. Home de ciutat, per tant! Home de ciutat i home de cultura, no era fàcil prendre decisions, 
com la d’instal�lar una galeria d’art contemporani a Granollers, en unes èpoques que econòmicament 
eren molt complicades, ho ha dit la regidora. Unes èpoques en la que estàvem en una situació de crisi 
econòmica bastant més complicada de la que avui vivim, recordem que a l’any setanta-vuit hi havia un 
vint-i-cinc per cent d’atur i un vint-i-cinc per cent d’inflació i que els tipus d’interès estan pel divuit per 
cent aproximadament, fa uns anys d’això! Però en tot cas, en aquest moment tant complicat, l’Antoni 
Botey pren una decisió important, que és obrir una galeria d’art a la nostra ciutat, ho hagués pogut fer 
en un altre indret, hagués sigut més fàcil fer-la a Barcelona on els canals de distribució estaven molt 
més clars. Ell va optar, com sempre per la seva ciutat, i va instal�lar la galeria a Granollers, aquesta 
galeria que ens ha proporcionat moments tant feliços, observant les obres que s’exposaven, coneixen 
artistes, però també escoltant conferències o veien actuacions allà dintre. Per tant, home que ha 
encoratjat el funcionament d’una part important de la cultura a la nostra ciutat, aquella que té la 
vinculació amb les arts plàstiques a Granollers. Home de suma, en tots els seus projectes, el Botey, 
l’Antoni Botey ha buscat els contactes amb els altres, ha buscat la força que implicava el saber sumar, 
el saber conciliar interessos, i per això, va ser capaç de generar accions de caràcter nacional i de 
caràcter estatal, com és la seva presència en els diferents gremis de galeristes que va contribuir 
decisivament a l’estructura en el nostre país i en el conjunt de l’Estat. Acció cultural, per tant, rellevant 
a la ciutat, acció també cívica permanent de l’Antoni Botey que trobem a faltar a la nostra ciutat.

A la Dolors Lamarca, la vaig conèixer als anys vuitanta, a principi dels vuitanta, quan jo era director de 
l’Escola Municipal del Treball, ella era la responsable de biblioteques del Govern de la Generalitat, 
dels primers governs de la Generalitat, amb el president Pujol, estic parlant de principis dels vuitanta. 
Va venir a Granollers per mirar de instal�lar, construir, de posar en marxa una biblioteca escolar a 
l’Escola Municipal del treball, va ser la biblioteca que vam conèixer durant uns anys com la Biblioteca 
Joan Camps, especialitzada en públic escolar, allà vaig conèixer la força i la professionalitat d’aquesta 
granollerina que per raons de generacions no coneixia. I he pogut seguir la seva trajectòria 
professional: impecable! He pogut seguir també aquesta darrera etapa a la Biblioteca Nacional de 
Catalunya, realment important, com es deia impulsant les tecnologies de la informació i de la 
comunicació com un element vital a l’hora de transmetre i a l’hora de conèixer i de reconèixer i de 
difondre la nostra literatura, és des del meu punt vista la granollerina més destacada en la difusió i la 
preservació de la cultura catalana, i aquest és un element realment remarcable, probablement és la 
dona granollerina que més ha incidit i que més ha influït en aquesta preservació de la cultura catalana .

Del Carles Riera..., del Carles Riera em costa una mica més de parlar-ne per motius... per molts 
motius. Compartim generació i hem compartit moltes experiències. L’Escola de Música que tenim avui 
no es podria entendre sense els seus vint-i-cinc anys al capdavant, la força dels projectes musicals 
que hi ha a la ciutat de Granollers, no es podrien entendre sense el Carles Riera, no es podria 
entendre l’Orquestra de Cambra, no es podria entendre el Festival de Música i les seves 
conseqüències, que és la programació estable de música que hi ha en el Teatre Auditori de la ciutat, 
no es podria entendre les generacions i generacions de músics d’alta qualitat que han sorgit a la 
nostra ciutat, del nostre conservatori, de la nostra Escola Municipal de Música, seguint l’estela d’un 
dels seus mestres: en Josep Maria Ruera. Josep Maria Ruera que va fundar, recordeu-m’ho, l’Escola 
a l’any vint-i-nou. Ha estat també un personatge molt rellevant a Catalunya, com a educador, hi ha 
poques persones que hagin desplegat la pedagogia vinculada a la música com ell, reconegut, jo diria 
que pel conjunt d’institucions vinculades a la música del nostre país. Reconeixem també, i coneixem 
la seva qualitat com a música, una qualitat impressionant. I sobretot, reconeixem i enyorem la seva 
qualitat com a persona, les seves entranyables dissertacions a les rodes de premsa, als principis dels 
concerts, la seva reflexió sobre com havíem d’orientar el futur del projecte musical de la ciutat, les 
seves reflexions sobre el paper que havia de jugar l’Escola de Música. L’enyorem i el rellegim, 
l’enyorem i el recordem, ell que coneixia tant bé el temps que li quedava, les seves converses, i les 
seves darreres converses i les seves indicacions . És un guió de treball que seguirem.

Els Escoltes, van néixer a l’any cinquanta-vuit, s’ha dit. I van néixer en temps molt durs, en temps 
d’intensa foscor, em temps d’absència de llibertats, i van néixer al voltant d’unes idees i al voltant d’un 
espai: l’Escola Pia, amb gent molt implicada, gent que buscava bàsicament espais de llibertat, 
buscava espais per la reconstrucció nacional del nostre país, tan malmesa en aquells moments. Gent 
que buscava espais per educar, espais per formar-se. Amb els Escoltes reconeixem una entitat 
educadora, en una ciutat educadora. Des de fa més de cinquanta anys, formant persones, persones 
compromeses, persones que en la majoria de casos han fet aportacions netes molt valuoses a la 
nostra ciutat. Per tant, parlem de cultura, parlem d’educació, parlem de ciutat, parlem de compromís 



cívic en la construcció de la nostra ciutat , parlem de compromís cívic en la construcció del nostre país . 

Les persones i l’entitat que avui reconeixem, que el proper mes, als quals lliurarem la medalla de la 
ciutat el proper mes de desembre en són uns exponents molt rellevants, estem orgullosos d’haver 
compartit tantes coses amb ells. I de compartir-les encara amb alguns.

En tot cas aquest expedient, està vist i aprovat per tots els grups municipals, i l’aprovem per 
unanimitat. Moltes gràcies.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde President:
Comissió Informativa de Secretaria, l’Àrea de Serveis Centrals, Hisenda i Promoció Econòmica. 
Endavant, senyora secretària...
 

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

5555).-).-).-).-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    35353535////2010201020102010    DE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓDE MODIFICACIÓ    
DEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE LDEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèditsuplement de crèditsuplement de crèditsuplement de crèdit    per un import de 166.234,84 €, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 35/2010.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 35/2010 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
suplement de crèdit per un import de 166.234,84 €, 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, aquí no hi ha anunciades intervencions. Sí que hi ha demanada votació. Vots 
favorables a la proposta? Tretze. Vots contraris? Dos. Abstencions? Serien set. Per tant, quedaria 
aprovada la proposta. No he fet constar en el principi del Ple l’absència de la senyora Joana Santano, 
però segueix en baixa maternal. Set, sí, sí...

Durant aquesta votació, s'absenta el senyor Albert Canet.

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor     ::::    13131313 PSCPSCPSCPSC::::13131313            
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra     ::::    2222 PPPPPPPP::::2222        
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions     ::::    7777 CIUCIUCIUCIU::::5555    ERCERCERCERC::::2222

El senyor Albert Canet es reincorpora a la sessió.

Alcalde President:
Passem la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Municipals , Mobilitat i Seguretat.

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS MUNICIPALSÀREA DE SERVEIS MUNICIPALSÀREA DE SERVEIS MUNICIPALSÀREA DE SERVEIS MUNICIPALS ,,,,    MOBILITAT IMOBILITAT IMOBILITAT IMOBILITAT I     

SEGURETATSEGURETATSEGURETATSEGURETAT

Alcalde President:
En el dictamen número sis, en el qual, aprovem la revisió del manual d’actuació per nevades i 
glaçades. Endavant, senyora secretària.

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL MANUAL DAPROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL MANUAL DAPROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL MANUAL DAPROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL MANUAL D''''ACTUACIÓ PER AACTUACIÓ PER AACTUACIÓ PER AACTUACIÓ PER A    
NEVADES I GLAÇADESNEVADES I GLAÇADESNEVADES I GLAÇADESNEVADES I GLAÇADES

D'acord amb un estudi realitzat per la Direcció General d'Emergències i Seguretat Ciutadana, 
l'Ajuntament de Granollers està obligat a elaborar un Manual d'actuació per a nevades.

En el Ple de data 22 de febrer de 2005 es va aprovar el Pla d'actuació municipal per situacions de 
nevades i glaçades.

L'article 24 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya estableix que tots els 
plans han d'ésser revisats cada 4 anys i la revisió ha d'ésser aprovada i homologada pel mateix 
procediment de l'aprovació i l'homologació inicials.

De conformitat amb l'L'article 47 de la Llei 4/1997, correspon als plens dels ajuntaments "aprovar el 
Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics municipals, els plans d'actuació municipal i, en 
general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d 'àmbit municipal."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment el Manual d'Actuació per a nevades i glaçades, que s'acompanya a 
aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre a informació pública el Pla, publicar l'anunci al  Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament,  per un termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, a efectes de presentació d'al�legacions i suggeriments. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Transcorregut aquest termini, sense presentar al�legacions l'acord esdevindrà definitiu, sense 
més tràmit i es procedirà a la sol�licitud d'homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. 



Alcalde President:
Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciada la presentació d’aquest dictamen per part del regidor Juan 
Manuel Segovia, endavant.

Sr. Segovia:
Si, gracias alcalde. El Plan de Actuación Municipal Especial para Nevadas y Heladas que llevamos 
hoy a aprobación es la actualización del Plan que se realizó y aprobó el mes de febrero del 2005. Es 
una actualización, que tocaba, al haber transcurrido cinco años desde su aprobación y que además 
era necesaria puesto que recoge aquellos procedimientos que consideramos eran susceptibles de 
mejora después de las experiencias recogidas en la nevada del pasado 8 de marzo. En las 
posteriores reuniones del comité de emergencia, como la que celebramos el 24 de marzo, se 
propusieron por parte de las diferentes personas y de los diferentes servicios implicados una serie de 
modificaciones que han sido incorporados a este plan. Unas modificaciones que se basan 
principalmente en la operatividad y en cómo ser más efectivos, y que paso a repasar de manera 
breve.

En el presente plan, como en todos los de este tipo, se recoge un estudio del riesgo que comporta las 
nevadas y/o heladas y se evalúa: Las zonas de la ciudad en que pueden producirse peores 
consecuencias, ya sean por la formación de hielo en zonas de sombra, así como calles de elevadas 
pendientes, en que los principales barrios afectados serían: Font Verda, Can Gili, Terra Alta y una 
zona del barrio de Granollers Nord. Además de los puntos conflictivos de la red viaria y ferroviaria. 
También y como es habitual, se detalla cuando se activará el Plan o estará en fase de alerta, así como 
las personas que formarían parte del Comité de Emergencias Local: concejales, técnicos, etcétera… y 
se establece cuáles son sus actuaciones y funciones. Cuál debe ser la prioridad en la limpieza de 
calles y la extendida de sal, se priorizan los viales de comunicación a otros municipios y autopistas, 
así como los viales que conectan con el Hospital, centros sanitarios, escolares, etcétera… es decir, los 
edificios vulnerables. Cómo contactar con aquellas personas que necesitan ayuda externa: gente 
mayor que vive sola, dispongan o no del servicio de teleasistencia, personas con discapacidad, 
etcétera. Servicios que pueden quedar afectados por las nevadas: servicios de gas, luz, agua, así 
como por ejemplo el Tanatorio o el bus urbano. Cómo acoger a personas que no puedan desplazarse 
desde Granollers a su municipio de residencia o que hayan quedado incomunicados por cualquier 
motivo en nuestra ciudad. En la nevada del pasado mes de marzo fueron cincuenta y cinco las 
personas que pernoctaron en el Palau Olímpic.

En esta revisión, dotamos de especial relevancia las acciones que deberá realizar o supervisar las 
áreas de Serveis Municipals y Benestar Social o serveis personals. También se recoge que se van a 
repartir sacos de sal en las escuelas y las instrucciones de almacenaje y uso para poder ser más 
operativos. Como medida preventiva, se dispone de cuarenta toneladas de sal dentro del propio 
municipio y unas trece más de retén en la empresa suministradora. También se incluye el contacto 
con las empresas ajenas al Ayuntamiento que colaboraría con la retirada de sal. Esta sal estará 
distribuida entre la central de la Brigada de Obras y el Recinto Firal, ya que así el acceso de los 
vehículos de Urbaser o aquellos que colaboren en su extendida sería mucho más fácil .

Otros puntos a destacar seria que la sede del Servicio de Emergencias Médicas , el SEM del Coll de la 
Manya trasladará una o dos ambulancias a la Comisaría de la Policía Local para facilitar cualquier 
desplazamiento por el casco urbano. Se cuenta además, de los ya existentes, con los recursos 
d'Espais Verds y el voluntariado de la ADF para la retirada de árboles y ramas. Ya que cuando se 
aprobó el anterior plan de nevadas el colectivo de ADF no estaba constituido. Contamos también para 
informar a la población con una nueva herramienta de comunicación como es el nuevo servicio 
municipal a través de los envíos de SMS a aquellas personas que estén inscritas en la categoría de 
emergencias.

En resumen, estas son las novedades más destacadas de la revisión del plan de nevadas que durante 
la nevada del mes de marzo ya demostró su eficiencia pero consideramos que con esta revisión 
mejora el anterior. Pero como siempre ocurre en estos casos, lo constataremos en el momento que 
tengamos que aplicarlo, ya que son diversos los condicionantes que influyen en la afectación mayor o 
menor en la ciudad.



Alcalde President:
Moltes gràcies. Aquest tema ha estat treballat en la Comissió Informativa i comptem amb el suport de 
tots els grups, per tant, l’aprovem per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde President:
Passem al punt número set, en el qual aprovem la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació 
de Vianants i de Vehicles. Endavant.

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇA MUNICIPAL DEORDENANÇA MUNICIPAL DEORDENANÇA MUNICIPAL DEORDENANÇA MUNICIPAL DE    
CIRCULACIÓ VIANANTS I VEHICLESCIRCULACIÓ VIANANTS I VEHICLESCIRCULACIÓ VIANANTS I VEHICLESCIRCULACIÓ VIANANTS I VEHICLES

En data 25 de maig de 2010 va entrar en vigor la Llei 18/2009, de 23 de novembre per la qual es 
modifica l'articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, aprovada per 
Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora.

Per aquest motiu s'ha d'adaptar a la Llei esmentada  l'Ordenança Municipal de Circulació de Vianants 
i Vehicles, aprovada  definitivament per acord de Ple de data 25 de novembre de 2008 i modificar els 
capítols Capítol XII - Infraccions i sancions i el Capítol XIII  - Procediment sancionador

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

De conformitat amb l'article 178.1 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, l'aprovació de les ordenances i els 
reglaments locals s'ha d'ajustar al procediment següent: 
a) Aprovació inicial del ple.
b) Informació pública i audiència dels interessats , per un període mínim de trenta dies, perquè puguin 
presentar reclamacions i suggeriments.
c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva del ple . En 
cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu .

    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 modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i 
Vehicles - capítols XII i XIII ( Infraccions i Sancions, i Procediment Sancionador), que s'acompanya a 
aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre la modificació de l'ordenança esmentada a informació pública pel termini de 
TRENTA DIES, a comptar des de l’última publicació en el butlletí o diari oficial, el text de l'ordenança 
aprovat a l'acord anterior i el propi acord d'aprovació inicial, per tal que es puguin presentar 
reclamacions i/o suggeriments.

TercerTercerTercerTercer.- Disposar que l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu en cas de no haver -hi cap 
reclamació o suggeriment, de conformitat amb l’article 178.1,c) del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei Municipal de Catalunya. 

Alcalde President:
En tot cas, es tracta només d’adaptar aquesta ordenança a la llei 18/2009, s’ha tractat en les 
comissions informatives i hi ha acord per tots els grups , per tant, l’aprovem per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT



Alcalde President:
Passem al punt número vuit, en el qual aprovem una pròrroga pel que fa als serveis que dóna 
l’empresa Estacionamientos y Servicios, SA. Endavant.

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L ''''APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA FORÇOSA DE LA CONCESSIÓ DEAPROVACIÓ DE LA PRÓRROGA FORÇOSA DE LA CONCESSIÓ DEAPROVACIÓ DE LA PRÓRROGA FORÇOSA DE LA CONCESSIÓ DEAPROVACIÓ DE LA PRÓRROGA FORÇOSA DE LA CONCESSIÓ DE    
LA INSTALLA INSTALLA INSTALLA INSTAL....LACIÓ I EXPLOTACIÓ DLACIÓ I EXPLOTACIÓ DLACIÓ I EXPLOTACIÓ DLACIÓ I EXPLOTACIÓ D''''EXPENEDORS DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓEXPENEDORS DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓEXPENEDORS DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓEXPENEDORS DE TIQUETS PER A LA REGULACIÓ    
DDDD''''APARCAMENTS  SOTA CONTROL HORARI A LA VÍA PÚBLICAAPARCAMENTS  SOTA CONTROL HORARI A LA VÍA PÚBLICAAPARCAMENTS  SOTA CONTROL HORARI A LA VÍA PÚBLICAAPARCAMENTS  SOTA CONTROL HORARI A LA VÍA PÚBLICA    ,,,,AMB VIGENCIA FINS ELAMB VIGENCIA FINS ELAMB VIGENCIA FINS ELAMB VIGENCIA FINS EL    30303030    
DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE     2011201120112011    AMB LAMB LAMB LAMB L''''EMPRESA ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SEMPRESA ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SEMPRESA ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SEMPRESA ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S ....AAAA

Mitjançant dictamen de la Junta de Govern Local, en sessió ordinària que va tenir lloc el dia 24 de 
novembre de 2009, es va prorrogar la concessió de la instal�lació i explotació d'expenedors de tiquets 
per a la regulació d'aparcaments sota el control horari a la via pública amb l'empresa 
ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A , condicionant la seva durada a l'aprovació definitiva del 
Ple de l'Ajuntament del canvi de gestió del servei i a la finalització dels tràmits necessaris per part de 
Granollers Promocions SA, per tal de poder gestionar-ho com a màxim fins el 30 de novembre de 
2010.

En la mateixa sessió plenària, es va aprovar inicialment el canvi de forma de gestió indirecta per mitjà 
de concessió administrativa del servei d'estacionament regulat de vehicles a la via pública (zona 
blava) a gestió directa a través de la societat mercantil GRANOLLERS PROMOCIONS S.A, i el canvi 
de forma de gestió directa del servei de lloguer de bicicletes pública-AMBICIA'T- a gestió directa a 
través de la mateixa societat mercantil de capital íntegrament públic .

En data 26 d'octubre de 2010, el Consell d'Administració  de Granollers Promocions SA, va aprovar 
endegar els procediments corresponents per tal de procedir a l'execució directa de les prestacions 
esmentades.

Atès que, es requereix un termini més llarg del que es tenia previst inicialment , per a l'execució directa 
d'aquestes prestacions per part de l'empresa Granollers Promocions SA, donada la complexitat en              
l' elaboració dels plecs tècnics i la tramitació de la licitació , i essent necessari la continuat el servei .

L'empresa Estacionamientos y Servicios SA, va presentar un escrit en data 19 de novembre de 2010, 
indicant el seu interès en continuar amb la prestació de l'esmentat servei, fins la fi de la pròrroga 
forçosa que s'aprova en el present acord, amb la corresponent revisió de preus per a l'any 2011. 

    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 pròrroga forçosa i la posterior revisió de preus per a l'any 2011, de la 
concessió de la instal�lació i explotació d'expenedors de tiquets, per a la regulació d'aparcaments sota 
el control horari a la via pública, a l'empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA, amb CIF 
A-28385458,  a partir del 30 de novembre de 2010.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... La durada de la pròrroga està condicionada a que Granollers Promocions SA, assumeixi 
l'execució material de la prestació del servei , i com a màxim en data 30 de juny de 2011.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Notificar aquest acord a ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA i al Servei de 
Comptabilitat.

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

Alcalde President:
Bé, aquest punt també ha estat treballat prèviament amb acord de tots els grups, per tant, quedaria 
aprovat per unanimitat. Canviem de comissió informativa... 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 Alcalde President:
Anem la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial, en el qual... dictamen número nou, senyora 



secretaria, endavant.
 

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR A LA MERCANTIL CLAR CARTONDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR A LA MERCANTIL CLAR CARTONDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR A LA MERCANTIL CLAR CARTONDICTAMEN RELATIU A ADJUDICAR A LA MERCANTIL CLAR CARTON,,,,    SA LA PARCEL�LASA LA PARCEL�LASA LA PARCEL�LASA LA PARCEL�LA    
SOBRERA PSOBRERA PSOBRERA PSOBRERA P5555    DEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE DDEL PROJECTE D''''ADJUDICACIÓ DEL SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN LA ZONAADJUDICACIÓ DEL SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN LA ZONAADJUDICACIÓ DEL SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN LA ZONAADJUDICACIÓ DEL SOBRANT DE VIA PÚBLICA EN LA ZONA    
DEL CARRER GUGLIELMO MARCONIDEL CARRER GUGLIELMO MARCONIDEL CARRER GUGLIELMO MARCONIDEL CARRER GUGLIELMO MARCONI    ((((NOU VIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL CONGOSTNOU VIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL CONGOSTNOU VIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL CONGOSTNOU VIAL DEL POLÍGON INDUSTRIAL CONGOST)))),,,,    
DDDD''''AQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTAT

L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el dia 23 de febrer de 2010, va acordar aprovar la 
modificació i ampliació del Projecte d'adjudicació del sobrant de vial públic en la zona del carrer 
Guglielmo Marconi (nou vial del Polígon Industrial Congost) de Granollers, redactat per aquest 
Ajuntament, amb una superfície total de 1.980,47 m2, a l'ensems que es requeria als propietaris 
confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè compareguessin durant en el termini de 30 
dies davant d'aquest Ajuntament, a fi de manifestar allò que consideressin convenient, relatiu a 
l'adquisició voluntària de les parcel�les adjudicades .

En data 8 de novembre de 2010, el senyor Joan Claramunt Puig, en representació de la mercantil 
CLAR CARTON, SA, amb domicili social a l'av. Sant Julià, 137-139, d'aquesta ciutat i amb NIF núm. 
A-60819703, com a propietària de la finca confrontant amb la parcel�la senyalada amb el número 5 del 
projecte, ha presentat instància manifestant el seu interès en adquirir aquesta parcel�la .

D'acord amb el projecte aprovat i amb l'informe emès per la cap del servei d'urbanisme, el preu de 
venda de la parcel�la senyalada amb el número P5 és de 33.966,74 euros, més el 18% d'IVA, que han 
d'imputar-se a la partida d'ingressos del pressupost d'aquest Ajuntament núm. G.400.60001 Venda 
d'inversions.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Adjudicar definitivament a la mercantil CLAR CARTON, SA, per la quantitat de 33.966,74 
euros, més el 18% d'IVA, la parcel�la sobrera P5 del Projecte d'adjudicació del sobrant de vial públic 
en la zona del carrer Guglielmo Marconi (nou vial del Polígon Industrial Congost) de Granollers, amb 
una superfície de 172,42 m2.

SegonSegonSegonSegon....    Comunicar a l'Àrea d'Hisenda d'aquest Ajuntament per a què el total ingrés de 33.966,74 
euros, més el 18% d'IVA, s'imputi a la partida pressupostària d'ingressos G.400.60001 Venda 
d'inversions de l'actual exercici 2010.

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

QuartQuartQuartQuart.... Traslladar el present acord a la mercantil  CLAR CARTON, SA  i a l'Àrea econòmica d'aquest 
Ajuntament.Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

Alcalde President:
Bé, en tot cas, en aquest punt també, doncs s’ha debatut suficientment i no hi ha intervencions 
demanades, però sí votació. Vots favorables a la proposta? Vint-i-un. Vots contraris? Cap. 
Abstencions? Dues. Per tant, queda aprovada la proposta.

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

Alcalde President:
Passem al punt número deu i onze que els tractarem conjuntament, que fa referència a la instal�lació 



d’un benzinera a l’avinguda Sant Julià. Endavant, senyora secretària.

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA IDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA IDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA IDICTAMEN RELATIU A APROVAR DEFINITIVAMENT LA MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I    
DEMÉS DOCUMENTS PER LA IMPLANTACIÓ DDEMÉS DOCUMENTS PER LA IMPLANTACIÓ DDEMÉS DOCUMENTS PER LA IMPLANTACIÓ DDEMÉS DOCUMENTS PER LA IMPLANTACIÓ D''''UNA ACTIVITAT ECONÒMICA DE LAUNA ACTIVITAT ECONÒMICA DE LAUNA ACTIVITAT ECONÒMICA DE LAUNA ACTIVITAT ECONÒMICA DE LA    
INSTAL�LACIÓ DINSTAL�LACIÓ DINSTAL�LACIÓ DINSTAL�LACIÓ D''''UNA BENZINERA A LUNA BENZINERA A LUNA BENZINERA A LUNA BENZINERA A L''''AVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀ,,,,    NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    239239239239,,,,    MITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT EL    
SISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLIURE CONCURRÈNCIASISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLIURE CONCURRÈNCIASISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLIURE CONCURRÈNCIASISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE LLIURE CONCURRÈNCIA

En data 28 de setembre de 2010, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, va aprovar inicialment la 
memòria justificativa elaborada per la Comissió Pública d'Estudi per l'exercici de l'activitat econòmica 
d'explotació d'una estació de servei en uns terrenys de titularitat pública situats a l'avinguda Sant 
Julià, núm. 239 de Granollers, en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió de concessió 
administrativa, a desenvolupar i explotar per part d'aquest Ajuntament, que inclou els documents 
complementaris adjunts.

Que es va sotmetre a informació pública, mitjançant edictes publicats  en el BOP de data 18 d'octubre 
de 2010, en el DOGC número 5733, de 13 d'octubre de 2010, en el diari La Vanguardia del dia 18 
d'octubre de 2010 i en el tauler d'anuncis d'aquest ajuntament, i no s'han presentat  al�legacions.

Que d'acord amb l'article 149 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals,  el tràmit procedent, és l'aprovació definitiva per part del 
Ple de la Memòria Justificativa, amb les modificacions pertinents.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar definitivament la memòria  justificativa elaborada per la comissió d'estudi per a 
l'activitat econòmica  d'explotació d'una estació de servei en uns terrenys de titularitat pública situats a 
l'avinguda Sant Julià, núm. 239 de Granollers, que inclou els documents complementaris adjunts.

SegonSegonSegonSegon.... Establir, d'acord amb el contingut de la memòria justificativa aprovada, que l'activitat 
econòmica s'exercirà  a través de la concessió administrativa .

TercerTercerTercerTercer .... Dissoldre la comissió d'estudi constituïda mitjançant acord de Ple de data 27 de juliol de 
2010, per a la preparació de la memòria justificativa, i demés documents complementaris, que s'han 
pres en consideració.

QuartQuartQuartQuart.... Facultar tan àmpliament com sigui possible  en dret el senyor alcalde d'aquest Ajuntament 
per a l'atorgament de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors .

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

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

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULESDICTAMEN RELATIU A APROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULESDICTAMEN RELATIU A APROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULESDICTAMEN RELATIU A APROVAR  ELS PLECS DE CLÀUSULES    
ECONÓMICOECONÓMICOECONÓMICOECONÓMICO ----ADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LADMINISTRATIVES QUE REGIRAN LADMINISTRATIVES QUE REGIRAN L''''ADJUDICACIÓ DE LADJUDICACIÓ DE LADJUDICACIÓ DE LADJUDICACIÓ DE L''''EXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DEEXERCICI DE    
LLLL''''ACTIVITAT ECONÒMICA DACTIVITAT ECONÒMICA DACTIVITAT ECONÒMICA DACTIVITAT ECONÒMICA D''''EXPLOTACIÓ DEXPLOTACIÓ DEXPLOTACIÓ DEXPLOTACIÓ D''''UNA ESTACIÓ DE SERVEI EN UNS TERRENYSUNA ESTACIÓ DE SERVEI EN UNS TERRENYSUNA ESTACIÓ DE SERVEI EN UNS TERRENYSUNA ESTACIÓ DE SERVEI EN UNS TERRENYS    
DE TITULARITAT PÚBLICA SITUATS A LDE TITULARITAT PÚBLICA SITUATS A LDE TITULARITAT PÚBLICA SITUATS A LDE TITULARITAT PÚBLICA SITUATS A L''''AVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀAVINGUDA SANT JULIÀ,,,,    239239239239    DE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERSDE GRANOLLERS,,,,    
MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVAMITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVAMITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVAMITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

En data 27 de juliol de 2010, el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària va aprovar iniciar l'expedient 
per a l'exercici per part d'aquest Ajuntament de l'activitat econòmica de concessió administrativa de 
l'ús privatiu dels terrenys de domini públic municipal situats a l'Avinguda Sant Julià, número 239 de 
Granollers, per a la instal.lació d'una estació de Servei, a desenvolupar i explotar per part d'aquest 
Ajuntament, així com nomenar la Comissió Pública d'Estudi encarregada d'elaborar la memòria 



corresponent.
En data 28 de setembre de 2010, el Ple de l'Ajuntament, va aprovar inicialment la memòria justificativa 
i demés documents per la implantació d'una activitat econòmica de la instal.lació d'una benzinera a 
l'avinguda Sant Julià número 239, mitjançant el sistema de concessió administrativa de lliure 
concurrència.

Per tal de donar compliment a les estipulacions de la memòria justificativa , s'han redactat uns plecs de 
condicions economic-administratives, que regiran l'esmentat expedient, d'activitat econòmica 
d'explotació d'una estació de servei, en la que es proposa un cànon inicial mínim de 1.100.000,00 
euros i un cànon anual mínim de 60.000,00 euros. La durada de l'execució de la concessió serà com a 
màxim de 40 anys. 

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

Article 19.1.b) de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic, pel que fa a la 
consideració d'aquest contracte com contracte administratiu de naturalesa especial .
Article 218.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual d'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya i a l'article 59 del Decret 336/1988, de 27 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament dels ens Locals i la Llei 33/2003 del Patrimoni de les Administracions 
Públiques, pel que fa a la tipificació coma concessió demanial de terrenys de domini públic .
Article 22.2 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en quan a la 
competència del Ple de la Corporació, per adoptar aquest acord, per tractar-se d'una concessió de 
més de quatre anys.

    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 contractació per adjudicar, mitjançant el sistema de concessió administrativa de 
caràcter demanial,  per l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació d'una estació de servei en uns 
terrenys de titularitat pública situats a  l'Avinguda Sant Julià, número 239 de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON....     Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques 
particulars que han de regir el contracte i el seu procés d 'adjudicació mitjançant  sistema de concessió 
administrativa.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Publicar l'anunci licitatori pel termini de VINT  dies naturals , de conformitat amb allò que 
preveu l'article 143 de Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic.

Alcalde president:
Bé, aquí tampoc hi ha intervencions demanades, sí votació conjunta dels dos punts. Vots favorables a 
la proposta? Quinze. Vots contraris? Cap. Abstencions? Vuit. Queda aprovada la proposta.

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

Alcalde president:
Passem al punt número dotze. A partir del qual, aprovem definitivament el mapa de capacitat acústica 
i l’ordenança municipal de sorolls i vibracions de la nostra ciutat . Senyora secretària.
 

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA IAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA IAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA IAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA I    
LLLL''''ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DEORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DEORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DEORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ....

En el Ple de l’Ajuntament de Granollers, de data 27 de juliol de 2010 va ser aprovat inicialment el 
Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers i l'Ordenança reguladora del soroll i les 



vibracions de Granollers.

L'esmentada Ordenança es va sotmetre a informació publica, d’acord amb el que disposa l’art. 178.1 
b) del Decret Legislatiu pel qual s’aprova el text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’art. 63.2 del decret 179/95 de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’Obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en el DOGC núm. 5690 de data 11 d'agost de 2010, en el BOP de 
data 13 d'agost de 2010, en el diari La Vanguardia de 16 d'agost de 2010 i en el taulell d'anuncis de 
l'Ajuntament de Granollers.

Durant el termini d'exposició al públic s'han presentat dues al�legacions i indicacions per part dels 
serveis interns de l'Ajuntament als quals es dóna resposta en l'informe de la Tècnica de Medi Ambient, 
de data 18 de novembre de 2010, que es reprodueix a continuació:  
"Amb registre d’entrada 22 de setembre de 2010 el Sr. Pere Àngel Garcia Rodríguez exposa:
1. La necessitat de conèixer els mitjans tècnics i dotació econòmicamitjans tècnics i dotació econòmicamitjans tècnics i dotació econòmicamitjans tècnics i dotació econòmica per tal de poder garantir 
l’aplicació de les eines de gestió de la contaminació acústica local aprovades. RespostaRespostaRespostaResposta: Aquests 
mitjans tècnics són els existents actualment a l’Ajuntament, en un període de contenció 
pressupostària, i no hi ha d’altre dotació econòmica associada a l’aprovació que les corresponents al 
personal i material de les àrees i serveis competents en la seva aplicació .
2. Les molèsties per soroll ocasionades per manca d’aïllament de l’edifici annex del Palauedifici annex del Palauedifici annex del Palauedifici annex del Palau    
d’Esports i les zones exteriorsd’Esports i les zones exteriorsd’Esports i les zones exteriorsd’Esports i les zones exteriors com zones d’aparcament i esplanades  i demana que aquests espais 
es tractin com Zones de Sensibilitat Acústica Alta (A4) i segons l'article 12 de l'ordenança s'aïllin de 
forma adequada per tal de fer actes esportius o festius (com discoteques de la Granollers CUP ). 
RespostaRespostaRespostaResposta: Es desestima la proposta ja que tota aquesta illa o polígon es considerada d'ús recreatiu i 
d’espectacle i no s’hi troba en el seu interior cap habitatge. En addició, totes les zones d’habitatges 
properes al Palau ja tenen els valors objectiu de qualitat acústica de zones A4 o B1 que els hi 
correspon segons coexisteixin o no amb activitats i/o infrastructures de transport existent, objectius 
pels quals es vetllarà des de l'administració pel seu compliment. Pel que fa referència al compliment 
de l’article 12 de l’ordenança respondre que l’article regula l'aïllament per evitar transmissió per via 
estructural d'activitats que es troben ubicades en un edifici i no està regulant les activitats a l’aire lliure 
o en espais oberts. Pel que fa a l'edifici annex al Palau aquest haurà de complir els aïllaments 
corresponents d'acord amb la seva classificació en un dels grups establerts en l 'article 11.
3. Instar a l’Ajuntament a requerir al Circuit de CatalunyaCircuit de CatalunyaCircuit de CatalunyaCircuit de Catalunya  que prengui totes les mesures correctores 
possibles per minimitzar l’impacte sonor que generen. RespostaRespostaRespostaResposta: A partir del moment d'aprovació 
definitiva de les eines de qualitat acústica en tràmit es vetllarà des de l'administració pel compliment 
dels objectius de qualitat acústica establerts al municipi. Qualsevol activitat, inclosa la del circuit de 
Catalunya, que es comprovi genera incompliments en els esmentats objectius, se’ls requerirà 
l’adopció de les mesures correctoresmesures correctoresmesures correctoresmesures correctores adients. Les àrees en les quals es comprovi que se superen els 
valors límit d’immissió en els termes establerts per la legislació vigent, mitjançant un estudi tècnic 
elaborat a iniciativa de l’Ajuntament o a petició d’un mínim del 50% dels veïns de la zona, podran ser 
declarades (tal i com recull l’article 7 de l'ordenança) Zones Acústiques de Règim EspecialZones Acústiques de Règim EspecialZones Acústiques de Règim EspecialZones Acústiques de Règim Especial    ((((ZAREZAREZAREZARE)))). 
La declaració ha d’incloure un pla específic de mesures que determini les prescripcions necessàries 
per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos i per 
assegurar que no se sobrepassen a l’interior dels habitatges els valors límits d’immissió establerts .
4. En referència a l'article 13 de l'ordenança la necessitat de fer complir a l'empresa concessionària 
de la neteja i recollida dneteja i recollida dneteja i recollida dneteja i recollida d''''escombrariesescombrariesescombrariesescombraries  els preceptes allí establerts. RespostaRespostaRespostaResposta: D'acord a la disposició 
addicional primera de la Ley del Ruido 37/2003 les administracions públiques promouran l'ús de 
maquinària, equips i paviments de baixa emissió acústica, especialment al contractar obres i 
subministres. L'article 20.3.2 de l'ordenança recull la inclusió de totes aquelles mesures i millores 
tècniques que permetin disminuir l'impacte acústic en el plec de clàusules econòmiquesplec de clàusules econòmiquesplec de clàusules econòmiquesplec de clàusules econòmiques    
administratives i en les prescripcions tècniques del contracte de gestióadministratives i en les prescripcions tècniques del contracte de gestióadministratives i en les prescripcions tècniques del contracte de gestióadministratives i en les prescripcions tècniques del contracte de gestió del servei de recollida de 
residus i de tots els altres serveis públics municipals susceptibles de generar contaminació acústica. 
L'ordenança també estableix que es tindrà en compte que aquests servei s'han de prestar amb el 
mínim impacte sonormínim impacte sonormínim impacte sonormínim impacte sonor, tant pel que fa als propis vehicles com a les tasques de recollida. Si més no, 
l'Ajuntament compleix l'obligació del servei públicobligació del servei públicobligació del servei públicobligació del servei públic    de recollida de residus i neteja viària també amb 
l'objectiu d'ocasionar les mínimes molèsties en els fluxos de mobilitatmínimes molèsties en els fluxos de mobilitatmínimes molèsties en els fluxos de mobilitatmínimes molèsties en els fluxos de mobilitat del municipi, el que fa que 
l'horari de recollida aprovat sigui diferent al de la resta d 'activitats de càrrega i descàrrega. 
5. En referència a l'article 15 sobre activitats festives i altres actes a la via pública proposa tan sols 
permetre actes per sobre els límits en cas d'actes de màxim interès cultural o socialmàxim interès cultural o socialmàxim interès cultural o socialmàxim interès cultural o social, i sempre 
comunicant als veïnscomunicant als veïnscomunicant als veïnscomunicant als veïns l'acte, organitzador del mateix i durada de l'esdeveniment així com establir uns 
horaris i límits sonors admesos. RespostaRespostaRespostaResposta ::::    Les condicions a fixar en l'autorització municipal ja fixaran 
els horaris i límits sonors admesos d'acord a l'article 15.1. No existeix un catàleg propi d'actes de 



màxim interès cultural o social i per tant no pot establir-se en l'article una referència a aquest catàleg 
per discriminar el tipus d'actuació a autoritzar. La comunicació dels actes es fa pública de forma 
sistemàtica pels mitjans de comunicació locals i web municipal , i en casos com els correfocs s'informa 
mitjançant un ofici als veïns dels carrers per on passa . 
6. En referència a l'article 21 sobre vehicles destinats al servei dvehicles destinats al servei dvehicles destinats al servei dvehicles destinats al servei d''''urgènciesurgènciesurgènciesurgències  es proposa explicitar 
en el text de l'ordenança que l'ús de sirenes o clàxon serà sancionat, així com proposa l'obligació 
d'aturar els motors de vehicles en temps d'espera. RespostaRespostaRespostaResposta: Es desestima la proposta perquè totes 
dues mesures proposades ja es troben regulades en l'article 20.1.a i 20.1.f, i en el mateix article 21, i 
és per tant redundant que hi torni a figurar de forma expressa.

Amb registre d'entrada 30 de setembre la senyora Mariona Pons i Rodríguez, regidora del Grup 
Municipal de Convergència i unió exposa:
1. El caràcter massa intervencionistamassa intervencionistamassa intervencionistamassa intervencionista d'aquest tipus d'ordenances amb casuística molt detallada. 
RespostaRespostaRespostaResposta: S'ha partit d'un model d'ordenança redactat amb el consensredactat amb el consensredactat amb el consensredactat amb el consens    de la Federació de Municipis 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, l’Àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, a través del Grup de 
treball de Contaminació Atmosfèrica. També hi ha participat directament tècnics de la direcció general 
de qualitat ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. En 
addició, els municipis de més de 5.000 habitants han d'aprovar ordenances reguladores de la 
contaminació per soroll i vibracions d 'acord a la llei 16/2002.
2. La reducció de la discrecionalitatreducció de la discrecionalitatreducció de la discrecionalitatreducció de la discrecionalitat de l'article 12.4 substituint “en els casos que es consideri 
oportú” per “en els casos que s'hagi superat els nivells d'immissió a l'interior del local més de tres 
vegades en un període d'un mes” o establir un tipus de conducta objectiva dconducta objectiva dconducta objectiva dconducta objectiva d''''incomplimentincomplimentincomplimentincompliment . RespostaRespostaRespostaResposta. 
L'objectiu del redactat no és la discrecionalitat per part de l'Ajuntament en aquest article, sinó que té 
per a finalitat (tal i com recull el text) garantir que no se superin els nivells dgarantir que no se superin els nivells dgarantir que no se superin els nivells dgarantir que no se superin els nivells d''''immissió a limmissió a limmissió a limmissió a l''''interior delinterior delinterior delinterior del    
local de forma objectiva i dlocal de forma objectiva i dlocal de forma objectiva i dlocal de forma objectiva i d''''acord a un informe tècnicacord a un informe tècnicacord a un informe tècnicacord a un informe tècnic. Per això, l'ordenança estableix exigir laexigir laexigir laexigir la    
instal�lació dinstal�lació dinstal�lació dinstal�lació d''''un limitador enregistradorun limitador enregistradorun limitador enregistradorun limitador enregistrador    en casos que l'Ajuntament consideri oportú ja que es 
impossible detallar amb una casuística extensiva quins (des d'incompliments reiterats, denúncies 
recurrents, queixes d'usuaris o malalts afectats per danys en l'oïda, mesuraments en inspeccions 
realitzades en el local...etc).
3. Suprimir de l'article 20.d la part que prohibeix “donar voltes innecessàriament a les illes 
d'habitatges”. RespostaRespostaRespostaResposta: Aquest article estableix la prohibició de fer qualsevol soroll produït per ús 
inadequat del vehicle molestant al veïnat. S'estima la seva eliminació perquè donar voltes 
innecessàriament a les illes d'habitatges, si produeix soroll, fóra un comportament ja recollit de forma 
genèrica, i per ser de difícil valoració la necessitat o no del comportament .
4. Suprimir article 20.f o afegir al final “o altres situacions” RespostaRespostaRespostaResposta: Encara que és podria 
entendre més ampliada la discrecionalitat en l'aplicació de la norma, ja que d'altres situacions no 
especifica la casuística, s''''estima lestima lestima lestima l''''esmena per puntualitzar que pugui haver altres casosesmena per puntualitzar que pugui haver altres casosesmena per puntualitzar que pugui haver altres casosesmena per puntualitzar que pugui haver altres casos en que es 
permeti romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa sempre que les altres situacions o casos 
es justifiquin de forma motivada.
5. Que es modifiquin parcialment propostes de l'ordenança en el règim sancionadorel règim sancionadorel règim sancionadorel règim sancionador. La potestat 
sancionadora de les administracions públiques, reconeguda per la Constitució, s'exerceix quan hagi 
estat expressament reconeguda per una norma amb rang de llei, d'acord a la llei 30/92 de Règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i, quan es tracti d'entitats 
locals, de conformitat amb el que disposa el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. Les al�legacions presentades fan referència a l 'article:
 a) Article 35: afegir un darrer paràgraf “Quan en la infracció haguessin participat diverses personesparticipat diverses personesparticipat diverses personesparticipat diverses persones    
conjuntamentconjuntamentconjuntamentconjuntament  i no sigui possible determinar el grau d'intervenció de les mateixes en la infracció, la 
responsabilitat en totes elles serà solidària.” RespostaRespostaRespostaResposta: Aquest  supòsit ja es troba recollit a la LLEI 
30/1992 (BOE núm. 285, de 27 de novembre de 1992. Correccions d’errades: BOE núm. 311, de 28 de 
desembre de 1992; BOE núm. 23, de 27 de gener de 1993.). En l'article 130.3 s'estableix que : Quan 
el compliment de les obligacions previstes en una disposició legal correspongui a diverses persones 
conjuntament, responen d’una manera solidària de les infraccions que, si s’escau, cometin i de les 
sancions que se’ls imposin. 
 b) Article 34 :
• en l'apartat 34.3.i afegir per respectar el text recollit en la llei estatal 37/2003 la paraula “greu” en 
“s'haig posat en perill greugreugreugreu la seguretat o salut de les persones”. RespostaRespostaRespostaResposta: Per tal de reproduir el que 
recull la Ley del RuidoLey del RuidoLey del RuidoLey del Ruido     37373737////2003200320032003 es correcte incloure la paraula greugreugreugreu en el text de l'apartat 34.3 i així es 
farà, encara que la tipificació de les infraccions de forma més objectiva en la normativa catalana, 
segons superació per unes determinades unitats dels valors límits suposa una menor discrecionalitat 
a l'hora d'establir quina infracció suposa un perill greu a la seguretat o salut de les persones .



• En l'apartat 34.234.234.234.2....e es proposa ampliar la redaccióe es proposa ampliar la redaccióe es proposa ampliar la redaccióe es proposa ampliar la redacció per a que quedi més clara RespostaRespostaRespostaResposta :::: 
L'autorització administrativa inclou qualsevol de les autoritzacions evacuades per l'Ajuntament tant pel 
que fa a l'habilitació d'activitats en el municipi o l'autorització municipal per activitats festives i altres 
actes a la via pública, o l'autorització de projectes sotmesos a avaluació d'impacte ambiental. Afegir 
que no s'hagi produït un dany greu o posat en perill greu el medi ambient, la seguretat o la salut de les 
persones, no es tampoc necessari ja que aquest redactat es el que figura en la Ley 37/2003 del Ruido 
(art.28.3.b), normativa de rang superior d'aplicació obligatòria i amb al�legació anterior ja es troba amb 
el redactat  estimat la tipificació d'infracció greu amb claredat.
• En l'apartat 34.2.h es proposa una adequació al redactat de la llei estataladequació al redactat de la llei estataladequació al redactat de la llei estataladequació al redactat de la llei estatal    “l'ocultació o alteració 
malicioses de dades relatives a la contaminació acústica aportats en els expedients administratius que 
tenen per objecte l'obtenció d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici de les activitats 
regulades en aquestes ordenances.” RespostaRespostaRespostaResposta :::: Aquest redactat es idèntic al recollit en la Ley 37/2003 
del Ruido (art.28.3.c) normativa de rang superior d'aplicació obligatòria i s'estima per matisar la 
redacció general de l'ordenança que estableix com infracció greu el subministrar informació o 
documentació falsa, inexacta o incompleta, sense incloure la intencionalitat. Si més no, en l'article 38 
sobre la gradació de les sancions la intencionalitat si que es trobava contemplada com a criteri de 
gradació.
 c) Article 37 
• adequar els límits de la gradació de les multes tot rebaixant-les i adequant-les a normativa 
superior si s'escau: lleus fins a 600 € i greus de 601 fins a 12.000 € RespostaRespostaRespostaResposta: Es desestima l'esmena 
ja que l'ordenança ha d'adequar-se també a la normativa catalana segons principi de jerarquia 
normativa i aquesta recull en el seu article 33 que les infraccions tipificades per la llei 16/2002 se 
sancionen d'acord amb els límits següents: 
• a)infraccions lleus, fins a 900 euros.
• b) Infraccions greus , des de 901 fins a 12.000 euros
• c) infraccions molt greus , des de 12.001 fins  300.000 euros
 d) Proposta de nous articles per:
•  a la substitució parcial o total de les multes per treballs en benefici de la comunitat o participació 
d'activitats cíviques: RespostaRespostaRespostaResposta :::: Les lleis aplicables en aquesta matèria no preveuen aquesta 
possibilitat, tot i que, si en algun moment això es regula es tramitarà la modificació corresponent .
• establiment de serveis de mediació específics per protegir els interessos dels menors o 
col�lectius amb especial vulnerabilitat, amb l'objectiu que el menor pugui entendre millor el dany 
causat a la comunitat. RespostaRespostaRespostaResposta: Des d'altres serveis de l'ajuntament s'està treballant per oferir 
aquesta mediació i la seva regulació.
• Afegir en l'articulat la destinació final de les sancions recaptades d'acord a l'ordenança de soroll 
per tal d'executar actuacions destinades a millorar l'espai urbà com a lloc de trobada i de convivència. 
RespostaRespostaRespostaResposta: la destinació final dels ingressos resta condicionada a les prioritats que en cada moment 
fixa l'equip de govern.

Per mitjans de comunicació interns han arribat propostes d'esmenes en el redactat final de 
l'articulat per part de tècnics competents en l’aplicació de l’ordenança (Xavier Ases, cap de l'oficina 
d'intervenció integral en les activitats i instal�lacions, Cinta Salvany, cap de l'oficina de protecció civil i 
Lluís Colomer, inspector cap de seguretat ciutadana i protecció civil). Les propostes que han estat 
estimades, a banda de correccions ortogràfiques i errors de redactat que no han variat 
substancialment el contingut, suposen el següents canvis en el redactat de l'articulat de l'ordenança:
1- Canvis en el redactat de l'article 17 per evitar confusió a l'hora d'aplicar normativa de seguretat 
industrial i ciutadana, es redueix el contingut de l'article i es fa referència a la normativa vigent que 
reproduïa el text, tot tenint en compte que a curt termini poden haver-hi canvis en la normativa de 
referència.

ArticleArticleArticleArticle     17171717....    Espectacles pirotècnicsEspectacles pirotècnicsEspectacles pirotècnicsEspectacles pirotècnics
Pel que fa a la seguretat industrial i ciutadana s'aplicaran els mateixos preceptes que estableix el 
Reglament d'articles pirotècnics i cartutxos i instruccions tècniques reglamentàries (Real Decret 
563/2010, de 7 de maig) o normativa vigent en cas de canvi.
Aquesta normativa estableix, en funció del calibre dels artificis, unes distàncies mínimes respecte als 
edificis i les persones i la categoria d'artificis permesa en correfocs i les cercaviles de foc (1,2,3) els 
quals no podran excedir un nivell sonor superior als  120 dB (A, imp). 

2- Canvis en el redactat de l'article 28 en els seus apartats 2 i 3 per precisar millor la informació a 
incloure en les denúncies que donen lloc a activitats d 'inspecció i control:

ArticleArticleArticleArticle     28282828....    DenúnciesDenúnciesDenúnciesDenúncies
(.....)(.....)(.....)(.....)
2. La incoació d’aquest procediment es realitzarà sense perjudici de la possible incoació dels 

expedients sancionadors que corresponguin.



3. La denúncia ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans municipals competents 
puguin realitzar la comprovació corresponent. Com a mínim inclourà la identitat de la persona o 
persones que la presenten, adreça de l'habitatge o de la dependència sensible que rep les molèsties i 
telèfon de contacte, una descripció o relat dels fets que poden constituir infracció i l'horari en que la 
molèstia és més perceptible, i si es possible, la identificació de l 'activitat que provoca les molèsties.

3- Afegir en l'apartat c) de l'article 41: Els agents encarregats de vigilància del trànsit podran 
immobilitzar el vehicle fins que es corregeixin les deficiències detectades d'acord amb l'Ordenança de 
circulació vigent. Així mateix es modifica l'Acta de control de soroll de vehicles de l'Annex 13 d'acord 
amb les indicacions dels redactors de l 'Ordenança de Circulació.
4- S'han eliminat en la taula del punt 3 de l'annex 8 sobre aïllament acústic els valors en decibels per 
activitats dels grups IV- V i s'ha enunciat que en tot cas l'aïllament que s'haurà d'acreditar serà el 
necessari per garantir a l'habitatge més afectat el nivell límit d 'immissió permès en ambient interior.
5- Es modifica l'annex 13 per ajustar els models d'acta d'inspecció de soroll d'activitats i veïnatge que 
actualment utilitzen els tècnics municipals competents .
6- En l'annex 11 s'han fet els següents canvis:
 1. S'ha afegit al :Grup I entre 95 - 100 dB(A) Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell 
musical comprès en aquest interval.
 2. S'ha afegit al Grup II entre 90 – 94 dB(A) Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell 
musical comprès en aquest interval.
 3. S'ha afegit en el III entre 85 – 89 dB (A)
 a) Activitats de restauració sense música.
 b) Activitats que disposin de maquinària de refrigeració o de climatització en sala de màquines .
 c) Activitats de venda amb degustació
 4. S'han eliminat del III entre 85 – 89 dB (A)els establiments alimentaris en règim d'autoservei.
 5. S'han eliminat del Grup IV entre 80-84 dB(A) els establiments especialistes alimentaris amb 
degustació.
 6. S'ha eliminat del Grup V inferior o igual a 80 dB(A) els comerços alimentaris especialistes i 
polivalents alimentaris, i els comerços no alimentaris. 
 7. S'ha afegit en el Grup V inferior o igual a 80 dB(A)
 a) Activitats comercials que no disposin de maquinària de refrigeració o de climatització en sala de 
màquines
 b) Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu que no disposin de ària de climatització en sala 
de màquines.

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions     
PRIMER Es proposa aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica i l'ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions a Granollers corregits els seus errors formals de transcripció i ortografia, i 
modificant el redactat del seu articulat en acord a les següents esmenes estimades : 

 1. de les presentades per Mariona Pons i Rodríguez, regidora del Grup Municipal de Convergència  
a) Suprimir de l'article 20.(d) la part que prohibeix “donar voltes innecessàriament a les illes 
d'habitatges”. perquè es tracta d'un comportament ja recollit de forma genèrica, i la necessitat del 
comportament és de difícil avaluació. 
 b)  Afegir a l'article 20.f al final “o altres situacions degudament justificades.” per puntualitzar que 
pugui haver altres casos en que es permeti romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa, però 
sempre que estigui motivat de forma raonada.
 c) Incloure en el règim sancionador un article que reculli el supòsit de recull la LLEI 30/1992 (BOE 
núm. 285, de 27 de novembre de 1992. Correccions d’errades: BOE núm. 311, de 28 de desembre de 
1992; BOE núm. 23, de 27 de gener de 1993.). En l'article 130.3 s'estableix que : Quan el compliment 
de les obligacions previstes en una disposició legal correspongui a diverses persones conjuntament, 
responen d’una manera solidària de les infraccions que, si s’escau, cometin i de les sancions que se’ls 
imposin. 
 d) Incloure la paraula greu en el text de l'apartat 34.3 per a una major claredat a l'hora d'establir 
quina infracció suposa un perill greu a la seguretat o salut de les persones .
 e) Incloure en l'apartat 34.2.h i l'ocultació o alteracions malicioses de dades relatives a la 
contaminació acústica aportades en els expedients administratius que tenen per objecte l'obtenció 
d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici d'activitats relacionades en aquesta 
ordenança.

 2. de les presentades per tècnics municipals competents de diversos serveis, a més de les 
correccions ortogràfiques i errors de redactat que no han variat substancialment el contingut :



 a) Canvis en el redactat de l'article 17 per evitar confusió a l'hora d'aplicar normativa de seguretat 
industrial i ciutadana, es redueix el contingut de l'article i es fa referència a la normativa vigent que 
reproduïa el text, tot tenint en compte que a curt termini poden haver-hi canvis en la normativa de 
referència.

ArticleArticleArticleArticle     17171717....    Espectacles pirotècnicsEspectacles pirotècnicsEspectacles pirotècnicsEspectacles pirotècnics
Pel que fa a la seguretat industrial i ciutadana s'aplicaran els mateixos preceptes que estableix el 

Reglament d'articles pirotècnics i cartutxos i instruccions tècniques reglamentàries (Real Decret 
563/2010, de 7 de maig) o normativa vigent en cas de canvi.

Aquesta normativa estableix, en funció del calibre dels artificis , unes distàncies mínimes respecte 
als edificis i les persones i la categoria d'artificis permesa en correfocs i les cercaviles de foc (1,2,3) 
els quals no podran excedir un nivell sonor superior als  120 dB (A, imp). 
 3. Canvis en el redactat de l'article 28 en els seus apartats 2 i 3 per precisar millor la informació a 
incloure en les denúncies que donen lloc a activitats d 'inspecció i control:

Article 28. Denúncies
(.....)(.....)(.....)(.....)
2. La incoació d’aquest procediment es realitzarà sense perjudici de la possible incoació dels 

expedients sancionadors que corresponguin.
3. La denúncia ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans municipals competents 

puguin realitzar la comprovació corresponent. Com a mínim inclourà la identitat de la persona o 
persones que la presenten, adreça de l'habitatge o de la dependència sensible que rep les molèsties i 
telèfon de contacte, una descripció o relat dels fets que poden constituir infracció i l'horari en que la 
molèstia és més perceptible, i si es possible, la identificació de l 'activitat que provoca les molèsties.
 4. Afegir en l'apartat c) de l'article 41: Els agents encarregats de vigilància del trànsit podran 
immobilitzar el vehicle fins que es corregeixin les deficiències detectades d'acord amb l'Ordenança de 
circulació vigent. Així mateix es modifica l'Acta de control de soroll de vehicles de l'Annex 13 d'acord 
amb les indicacions dels redactors de l 'Ordenança de Circulació..
 5. S'han eliminat en la taula del punt 3 de l'annex 8 sobre aïllament acústic els valors en decibels 
per activitats dels grups IV- V i s'ha enunciat que en tot cas l'aïllament que s'haurà d'acreditar serà el 
necessari per garantir a l'habitatge més afectat el nivell límit d 'immissió permès en ambient interior.
 6. En l'annex 11 s'han fet els següents canvis:

S'ha afegit al :Grup I entre 95 - 100 dB(A) Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell 
musical comprès en aquest interval.

S'ha afegit al Grup II entre 90 – 94 dB(A) Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell 
musical comprès en aquest interval.

S'ha afegit en el III entre 85 – 89 dB (A)
 a) Activitats de restauració sense música.
 b) Activitats que disposin de maquinària de refrigeració o de climatització en sala de màquines .
 c) Activitats de venda amb degustació

S'han eliminat del III entre 85 – 89 dB (A)els establiments alimentaris en règim d'autoservei.
S'han eliminat del Grup IV entre 80-84 dB(A) els establiments especialistes alimentaris amb 

degustació.
S'ha eliminat del Grup V inferior o igual a 80 dB(A) els comerços alimentaris especialistes i 

polivalents alimentaris, i els comerços no alimentaris. 
S'ha afegit en el Grup V inferior o igual a 80 dB(A)

 d) Activitats comercials que no disposin de maquinària de refrigeracióo de climatització en sala de 
màquines
 e) Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu que no disposin de ària de climatització en sala 
de màquines.
 7. Es modifica l'annex 13 per ajustar els models d'acta d'inspecció de soroll d'activitats i veïnatge 
que actualment utilitzen els tècnics municipals competents ."

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Atès l'art. 65 i següents del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, en quan al procediment de tramitació de les Ordenances així com l'atribució 
al Ple de la Corporació com a òrgan competent per aprovar-les

Atès els art. 178 i l'art. 237 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, en quan al procediment i al contingut que han de 
tenir  les Ordenances.



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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Desestimar  l’al�legació presentada el dia 22 de setembre de 2010 pel senyor Pere Àngel 
Garcia Rodríguez d'acord amb l'informe transcrit en la part expositiva d'aquesta resolució.

SegonSegonSegonSegon.... Estimar en part  l’al�legació presentada per la senyora Mariona Pons Rodríguez, en 
qualitat de regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió , en data 30 de setembre de 2010, en 
el següent sentit:
a) Suprimir de l'article 20.(d) la part que prohibeix “donar voltes innecessàriament a les illes 
d'habitatges”. perquè es tracta d'un comportament ja recollit de forma genèrica, i la necessitat del 
comportament és de difícil avaluació. 
 b)  Afegir a l'article 20.f al final “o altres situacions degudament justificades.” per puntualitzar que 
pugui haver altres casos en que es permeti romandre amb el vehicle aturat i el motor en marxa, però 
sempre que estigui motivat de forma raonada.
 c) Incloure en el règim sancionador un article que reculli el supòsit de recull la LLEI 30/1992 (BOE 
núm. 285, de 27 de novembre de 1992. Correccions d’errades: BOE núm. 311, de 28 de desembre de 
1992; BOE núm. 23, de 27 de gener de 1993.). En l'article 130.3 s'estableix que : Quan el compliment 
de les obligacions previstes en una disposició legal correspongui a diverses persones conjuntament, 
responen d’una manera solidària de les infraccions que, si s’escau, cometin i de les sancions que se’ls 
imposin. 
 d) Incloure la paraula greu en el text de l'apartat 34.3 per a una major claredat a l'hora d'establir 
quina infracció suposa un perill greu a la seguretat o salut de les persones .
 e) Incloure en l'apartat 34.2.h i l'ocultació o alteracions malicioses de dades relatives a la 
contaminació acústica aportades en els expedients administratius que tenen per objecte l'obtenció 
d'autoritzacions o llicències relacionades amb l'exercici d'activitats relacionades en aquesta 
ordenança.

Desestimar la resta d'al�legacions d'acord amb l'informe transcrit en la part expositiva de la presenta 
resolució.

TercerTercerTercerTercer .... Introduir les següents modificacions no substancials de les presentades per tècnics 
municipals competents de diversos serveis , a més de les correccions ortogràfiques i errors de redactat 
que no han variat substancialment el contingut:

 a) Canvis en el redactat de l'article 17 per evitar confusió a l'hora d'aplicar normativa de seguretat 
industrial i ciutadana, es redueix el contingut de l'article i es fa referència a la normativa vigent que 
reproduïa el text, tot tenint en compte que a curt termini poden haver-hi canvis en la normativa de 
referència.

ArticleArticleArticleArticle     17171717....    Espectacles pirotècnicsEspectacles pirotècnicsEspectacles pirotècnicsEspectacles pirotècnics
Pel que fa a la seguretat industrial i ciutadana s'aplicaran els mateixos preceptes que estableix el 

Reglament d'articles pirotècnics i cartutxos i instruccions tècniques reglamentàries (Real Decret 
563/2010, de 7 de maig) o normativa vigent en cas de canvi.

Aquesta normativa estableix, en funció del calibre dels artificis , unes distàncies mínimes respecte 
als edificis i les persones i la categoria d'artificis permesa en correfocs i les cercaviles de foc (1,2,3) 
els quals no podran excedir un nivell sonor superior als  120 dB (A, imp). 
 3. Canvis en el redactat de l'article 28 en els seus apartats 2 i 3 per precisar millor la informació a 
incloure en les denúncies que donen lloc a activitats d 'inspecció i control:

Article 28. Denúncies
(.....)(.....)(.....)(.....)
2. La incoació d’aquest procediment es realitzarà sense perjudici de la possible incoació dels 

expedients sancionadors que corresponguin.
3. La denúncia ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans municipals competents 

puguin realitzar la comprovació corresponent. Com a mínim inclourà la identitat de la persona o 
persones que la presenten, adreça de l'habitatge o de la dependència sensible que rep les molèsties i 
telèfon de contacte, una descripció o relat dels fets que poden constituir infracció i l'horari en que la 
molèstia és més perceptible, i si es possible, la identificació de l 'activitat que provoca les molèsties.
 4. Afegir en l'apartat c) de l'article 41: Els agents encarregats de vigilància del trànsit podran 
immobilitzar el vehicle fins que es corregeixin les deficiències detectades d'acord amb l'Ordenança de 
circulació vigent. Així mateix es modifica l'Acta de control de soroll de vehicles de l'Annex 13 d'acord 



amb les indicacions dels redactors de l 'Ordenança de Circulació..
 5. S'han eliminat en la taula del punt 3 de l'annex 8 sobre aïllament acústic els valors en decibels 
per activitats dels grups IV- V i s'ha enunciat que en tot cas l'aïllament que s'haurà d'acreditar serà el 
necessari per garantir a l'habitatge més afectat el nivell límit d 'immissió permès en ambient interior.
 6. En l'annex 11 s'han fet els següents canvis:

S'ha afegit al :Grup I entre 95 - 100 dB(A) Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell 
musical comprès en aquest interval.

S'ha afegit al Grup II entre 90 – 94 dB(A) Altres activitats d'espectacles o recreatives amb nivell 
musical comprès en aquest interval.

S'ha afegit en el III entre 85 – 89 dB (A)
 a) Activitats de restauració sense música.
 b) Activitats que disposin de maquinària de refrigeració o de climatització en sala de màquines .
 c) Activitats de venda amb degustació

S'han eliminat del III entre 85 – 89 dB (A)els establiments alimentaris en règim d'autoservei.
S'han eliminat del Grup IV entre 80-84 dB(A) els establiments especialistes alimentaris amb 

degustació.
S'ha eliminat del Grup V inferior o igual a 80 dB(A) els comerços alimentaris especialistes i 

polivalents alimentaris, i els comerços no alimentaris. 
S'ha afegit en el Grup V inferior o igual a 80 dB(A)

 d) Activitats comercials que no disposin de maquinària de refrigeracióo de climatització en sala de 
màquines
 e) Oficines, despatxos o serveis d’ús administratiu que no disposin de ària de climatització en sala 
de màquines.
 7. Es modifica l'annex 13 per ajustar els models d'acta d'inspecció de soroll d'activitats i veïnatge 
que actualment utilitzen els tècnics municipals competents ."

QuartQuartQuartQuart....    Aprovar definitivament el Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers i l'Ordenança 
reguladora del soroll i les vibracions de Granollers, redactada pels tècnics d'Espais Verds de 
l'Ajuntament, tot incorporant les modificacions  esmentades en l 'acord segon i tercer. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Transmetre a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze 
dies, l'acord d'aprovació definitiva de l'esmentada ordenança, i una còpia íntegra i fefaent  de la 
mateixa

SisèSisèSisèSisè.... Publicar aquest acord, amb el text íntegre de l'ordenança al Butlletí Oficial de la Província, 
inserint  en el taulell d'anuncis de la Corporació i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la 
referència del Butlletí Oficial de la Província en que s'hagi publicat, amb l'expressió dels recursos 
corresponents. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Farà la presentació de la proposta el regidor de Medi Ambient, el senyor Albert 
Camps. Endavant.

Sr. Camps:
Sí, bon vespre a tothom. Com ha llegit la senyora secretària, portem a aprovació definitiva en aquest 
Ple el mapa de capacitat acústica i l’ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions. 
Recordem que tant el mapa com l’ordenança, ja van ser presentats i aprovats inicialment en el Ple del 
mes de juliol, i que per tant, ara no m’estendré a explicar, perquè vaig fer-ho a abastament en el mes 
de juliol, quan el vàrem aprovar inicialment. En tot cas, sí que voldria comentar breument que ha 
passat durant aquest període d’al�legacions, en el qual, doncs hem estat... hem rebut dues 
al�legacions, dos grups d’al�legacions, unes formulades per part d’un ciutadà, com ha llegit molt bé la 
senyora secretària, i altres al�legacions, també del grup municipal de Convergència i Unió.

En l’informe tècnic, doncs ja s’argumenten cadascuna de les al�legacions, doncs que s’han presentat, 
les formulades per part del ciutadà, que feia referència a mitjans tècnics i situació econòmica , la gestió 
de la contaminació acústica, les incidències del Circuit de Catalunya, l’horari de recollida 
d’escombraries, limitar... ser restrictius a l’hora d’utilitzar actes a la via pública, com per exemple, 
bàsicament també, incidia molt en limitar l’activitat en els espais exteriors del Palau d’Esports. 
Aquestes al�legacions, han estat desestimades i s’argumenten en l’informe tècnic, per altre part el 



grup municipal de Convergència i Unió, doncs va presentar també al�legacions, algunes d’elles han 
estat... bastants d’elles han estat estimades, en el sentit de què precisaven el text i milloraven el text 
inicial de l’ordenança, i que remetien moltes d’elles també a la llei de rang superior, que és la “Ley del 
Ruido”.

Recordar també, que ja en l’aprovació inicial van comptar amb les aportacions, tant del grup municipal 
d’Esquerra Republicana i del Grup Popular, que també vam estudiar a incorporar, i que també en el 
Ple del mes de juliol es va fer una proposta per part del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
convocar el Consell de Medi Ambient per explicar l’ordenança i el mapa de capacitat acústica, cosa, 
doncs que s’ha fet durant aquests mesos.

Jo vull agrair aquí... ara arribem a la part final del procés, les aportacions que hem rebut per part de 
tots els grups municipals, d’aquesta ordenança que ja vaig dir-ho a la presentació i és l’única 
referència que hi faré, és una ordenança que per primera vegada té la virtut de ser una proposta, 
formulada per a totes les entitats municipalistes i per totes les institucions municipals, de la 
Generalitat, i també de la Diputació de Barcelona. Una ordenança, doncs que neix amb aquesta força, 
i que ara és el moment de... a partir d’ara, doncs de començar a aplicar. Moltes gràcies.
 

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. Per part de... no sé sí el Partit Popular vol 
intervenir, no? Convergència i Unió? sí? Endavant, senyora Pons.

Sra. Pons:
Sí, gràcies, bona nit. En relació al dictamen que avui es presenta al Ple, ja us varem posar de manifest 
en la seva aprovació inicial que és un tema que compartim, que s’ha de regular, que s’ha de donar una 
resposta adequada des de l’àmbit de l’administració local a les inquietuds dels ciutadans vers la 
contaminació acústica. Precisament, per aquest motiu, des del nostre grup municipal i amb la voluntat 
de millorar aquestes ordenances, varem presentar unes al�legacions, algunes, com ja ha dit el regidor 
senyor camps, han estat estimades i d’altres no, i és en relació a aquestes últimes que em referiré, i 
farem unes reflexions.

En el darrer Ple del mes de juliol, ja els hi dèiem que l’import de les multes ens a semblaven 
excessives, les lleus fins a nou-cents euros, les greus de nou-cents un a dotze mil euros, i les molt 
greus de dotze mil un fins a tres-cents mil euros. També els hi manifestàvem que finalment sembla 
que tot s’acabi imposant multes econòmiques i des del nostre grup, llavors ja les vàrem proposar una 
substitució de la multa per la realització de treballs en benefici dels veïns, és una alternativa que té un 
marcat caràcter social i que acabaria proporcionant un instrument de modificació de conductes que 
pot resultar molt més eficaç que la simple imposició d’una multa econòmica per comportaments 
antisocials en el nostre municipi . 

A més, ens sembla que una reacció no pecuniària enfront d’una activitat infractora per via d’aquestes 
possibles sancions a les ordenances comportaria sens dubte un plus de pedagogia i exemplaritat 
enfront de les activitats que pertorben la convivència local. I és per aquests motius que des del nostre 
grup els varem proposar, i no s’ha acceptat, que quan es tracti de problemàtica de sorolls entre veïns i 
de veïnatge o animals, que les multes puguin ser substituïdes total o parcialment per treballs en 
benefici de la comunitat o participació en activitats cíviques. També els varem proposar i no han 
acceptat que quan es vegin involucrats menors o col�lectius amb especial vulnerabilitat, s’estableixin 
serveis de mediació específics. 

Les nostres demandes, totes elles pretenen una reparació i una conscienciació de la problemàtica que 
en l’aplicació d’aquestes ordenances puguin anar sorgint, però la resposta d’aquest equip de govern: 
és dir que no! perquè com què això no ho recull la llei en la que s’empara aquestes ordenances, no hi 
ha cabuda. Doncs, nosaltres des del nostre grup municipal, no hi estem d’acord amb aquesta 
resposta. Entenem que l’autonomia local, el principi d’autonomia local, els permet anar més enllà, 
mentre no contradiguin la llei i establir una sanció subsidiària com la que nosaltres els hi proposem de 
cap manera vulneraria la base legal sobre la que aquestes ordenances s’emparen. I és per aquests 
motiu que des del nostre grup, no podrem donar el recolzament en aquestes ordenances i ens 
abstindrem. Gràcies.



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

Sr. Camps:
Bé, en tot cas, em referiré als comentaris que s’han fet, i de la resposta argumentada en el sentit de 
les al�legacions que no han estat recollides, eh! dir que es desestima la gradació... la quantitat de les 
infraccions perquè el que estem fent es remetre’ns a la normativa catalana, que és la que ens hem de 
cenyir, no? en aquest cas, que és fixar el trams que s’han comentat. Per tant, ens remetem a la 
jerarquia normativa que ens correspon en aquest apartat i és el que consta en l’ordenança. Li he dit: 
una ordenança aplicable a tots els municipis de més de cinc mil habitants, siguin del color que sigui, 
per tant, això també s’haurà aplicar a altres municipis de Catalunya, com es farà aquí. 

Resposta, també a la possibilitat de treballs en benefici de la comunitat o participació en activitats 
cíviques. Bé, nosaltres estem treballant en aquest àmbit, ho estem i des de l’equip de govern 
municipal tenim molt d’interès en treballar aquest aspecte del treball en benefici de la comunitat que 
substitueixi a les multes econòmiques. Però també, haurem de fer-ho en aquests casos, en què la 
normativa ho permet de fer, no? i a llavors aquí, estem... que vostès no estan d’acord, però nosaltres 
sí que entenem que ens hem de cenyir al que diu la normativa vigent. En el moment en què això sigui 
possible, no tingui cap mena de dubte que nosaltres, doncs com en d’altres àmbits oferirem aquesta 
possibilitat, que dic que estem treballant.

I ja vaig dir-ho, també, durant el tràmit de l’explicació de l’ordenança en la fase d’aprovació inicial, 
quan la vaig presentar al mes de juliol. No voldria que es tragués l’idea de què aquí hi ha un afany 
recaptatori, és que: no! per principi, la multa és l’últim recurs, sempre creiem que s’ha de fer un treball 
educatiu i en aquest sentit el treball que es fa, activitats que es fan de foment del civisme, a les 
escoles, entre la població, és el que ens ha de guiar. L’ordenança només ha de ser aplicable en 
aquells casos en què... tal com es fixa, es vagi en contra de la convivència i del que marca la 
normativa, però no és la finalitat primera: sancionar! Sempre hi ha per endavant, la part educativa i en 
aquest sentit, la mediació és una eina de primer ordre, i que entenem de què és fonamental aplicar.

Bé, em sembla que ja he anat contestant, més o menys el que s’ha dit, i jo sí que voldria remarcar, bé, 
que no ho ha comentat que sí que vam fer un gran esforç per introduir una altra gran part d’esmenes 
que vostès formulaven, i que vam incorporar en el text, amb la voluntat de què es sumessin a l’acord i 
que d’alguna manera també formessin part d’aquest moviment unitari de totes les entitats, totes les 
institucions, tots els ajuntaments que hem treballat conjuntament durant anys, doncs per a tenir un text 
pactat i que podem aplicar a tots els municipis per igual. Ens hagués agradat també comptar avui amb 
el seu vot favorable. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si vol intervenir en el segon torn, no? per tant, donaríem el debat per clos. I 
passaríem a la votació. Vots favorables a la proposta? Disset. Vots contraris? Cap. Abstencions? Sis. 
Per tant, quedaria aprovada la proposta. 

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

Alcalde president:
Passaríem a l’apartat de la Junta de Portaveus i la senyora secretària, donaria compte de les mocions 
aprovades per la Junta de Portaveus. Endavant. 
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS



13131313....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT A LMOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT A LMOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT A LMOCIÓ RELATIVA A DONAR SUPORT A L''''IMPULS DE LA SIGNATURA DIMPULS DE LA SIGNATURA DIMPULS DE LA SIGNATURA DIMPULS DE LA SIGNATURA D''''UN PACTEUN PACTEUN PACTEUN PACTE    
NACIONAL PER A LA LAÏCITATNACIONAL PER A LA LAÏCITATNACIONAL PER A LA LAÏCITATNACIONAL PER A LA LAÏCITAT ,,,,    PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D ''''ERCERCERCERC

Aquests darrers anys estem vivint una crisi econòmica dʼabast global que planteja reptes que són de 
resolució complexa però necessària. Com és habitual, aquesta crisi està tenint el seu principal 
impacte en les classes populars, i està generant situacions de desigualtat.

Són aquestes situacions les que poden afavorir una fractura de la convivència, on el racisme i la 
intolerància religiosa es barregin podent arribar a provocar greus esclats xenòfobs. La crisi, doncs, pot 
afavorir situacions socials conflictives. Aquestes situacions, on poden tenir els efectes més directes 
és, precisament, als pobles i ciutats.

L’adopció de mesures destinades a posar solucions a aquestes possibles situacions conflictives ha 
dʼestar en la primera línia de lʼagenda política, social i mediàtica del país.

Però això s'ha de fer plantejant un debat serè i de fons. Catalunya i els seus municipis estan en 
condicions dʼabordar aquest debat sense cap tipus de complexe.

Amb aquest objectiu el Moviment Laic i Progressista ha plantejat als partits polítics de l'arca 
parlamentari català la necessitat d'encetar un gran debat públic, un debat polític i social que tingui com 
a objectiu arribar a un gran Pacte Nacional per la Laïcitat. Aquest gran acord per la laïcitat ha de ser 
un pacte de país, un pacte que compti amb la participació activa del conjunt de la ciutadania: 
associacions cíviques i confessions religioses, partits polítics, agents socials, comunitat educativa, 
món acadèmic, mitjans de comunicació, etc.

I ha de ser un pacte que tingui com a objectiu potenciar els valors de la llibertat de consciència i de 
religió, el pluralisme, la igualtat, el respecte, i la cohesió com a pilars fonamentals de la convivència al 
nostre país. Aquests són els fonaments de la laïcitat.

Perquè la laïcitat constitueix una ètica civil, universalista i independent de qualsevol confessió o 
ideologia. Només des de la laïcitat, la llibertat de pensament i el pluralisme es pot construir una 
societat lliure i plenament democràtica.

A la proposta del Moviment Laic i Progressista s'hi han adherit més d'un centenar d'entitats socials 
catalanes, així com més de 800 persones a títol individual.

Atès que són els municipis els que han de gestionar els possibles conflictes socials generats a partir 
de situacions de crisi com la que estem vivint en l 'actualitat 

Atès que és també en els municipis on desenvolupen la seva activitat les entitats impulsores de la 
proposta d'arribar a un Pacte Nacional per a la Laïcitat

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

PRIMER: Manifestar l'acord de l'Ajuntament de Granollers d'adherir-se a la proposta impulsada pel 
Moviment Laic i Progressista de demanar als partits polítics catalans que impulsin un debat que 
permeti arribar a la signatura d'un Pacte Nacional per a la Laïcitat. 

SEGON: Comunicar aquest acord a tots els partits de l'arc parlamentari català i al Moviment Laic i 
Progressista. 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA    ::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSC i ERCPSC i ERCPSC i ERCPSC i ERC ....
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        CapCapCapCap....
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::    CIU i PPCIU i PPCIU i PPCIU i PP....



13131313....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A LA SOL�LICITUD AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LAMOCIÓ RELATIVA A LA SOL�LICITUD AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LAMOCIÓ RELATIVA A LA SOL�LICITUD AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LAMOCIÓ RELATIVA A LA SOL�LICITUD AL DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE OBRI A LA CIUTAT DE GRANOLLERS UNAGENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE OBRI A LA CIUTAT DE GRANOLLERS UNAGENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE OBRI A LA CIUTAT DE GRANOLLERS UNAGENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE OBRI A LA CIUTAT DE GRANOLLERS UNA    
AULA ACTIVAAULA ACTIVAAULA ACTIVAAULA ACTIVA    ----    AULA DE RECERCA INTENSIVA DE FEINAAULA DE RECERCA INTENSIVA DE FEINAAULA DE RECERCA INTENSIVA DE FEINAAULA DE RECERCA INTENSIVA DE FEINA,,,,    DESTINADA ALS USUARIS DE LADESTINADA ALS USUARIS DE LADESTINADA ALS USUARIS DE LADESTINADA ALS USUARIS DE LA    
COMARCA DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCA DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCA DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCA DEL VALLÈS ORIENTAL .... 

L'any 2008 el departament de treball va posar en marxa, ,mitjançant el Servei d'Ocupació de 
Catalunya, 6 Aules de Recerca Intensiva de Feina per accelerar la incorporació al mercat laboral de 
les persones en situació d'atur.

Aquesta iniciativa i s'emmarcava en el conjunt de mesures que el Departament de Treball impulsa des 
del Servei d'Ocupació de Catalunya per acompanyar i ajudar a les persones en situació d'atur a trobar 
feina o per millorar la seva ocupabilitat , en la crítica conjuntura econòmica i laboral .

Les 6 primeres Aules de Recerca Intensiva de Feina es van  posar en marxa a l'Oficina de Treball de 
Barri Gòtic de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat, a Sant Feliu de Llobregat, a Salt (Girona), a 
Lleida i a Tarragona.

Els orientadors laborals de SOC en els casos on considerin que la persona precisa d'una actuació 
més específica de tutorització en el seu procés de recerca de feina, aconsellen a la persona acudir a 
una Aula de Recerca Intensiva de Feina.

Les persones a qui s'adreça aquesta iniciativa són aquelles que estiguin en situació d'atur i vulguin 
treballar, amb independència de la seva procedència o temps que faci que es trobi sense feina, que 
s'hagin registrat a les Oficines de Treball com a demandats de feina, parteixin d'una intenció manifesta 
de voler treballar.

Entre d'altres coses, en questes aules s'assessora als treballadors sobre com redactar un currículum 
vitae, com afrontar una entrevista de feina o com utilitzar de manera òptima les opcions que ofereix 
internet per buscar feina i activar les seves xarxes personals de contactes .

Durant un temps màxim de 4 setmanes, les persones seleccionades disposen, de dilluns a dijous 
entre les 9 i les 13 hores, i entre les 16 i 20 hores, ordinadors amb connexió a internet, línies 
telefòniques i una plataforma web que els ofereix accés directe als diferents portals de feina del 
mercat adaptat a les seves ocupacions sol�licitades.

Les Aules de Recerca Intensiva de Ferina compten amb persones tècniques i orientadores de les 
Oficines de Treball com a responsables de portar a la pràctica la metodologia dissenyada per a buscar 
i trobar feina amb més probabilitats d'èxit.

Les persones que participen en les Aules Actives disposen d'ordinador, connexió a internet i línia 
telefònica juntament amb una plataforma web que els ofereix un accés directe als diferents portals de 
feina que hi ha en el mercat adaptat a les seves ocupacions sol�licitades. La metodologia basa el seu 
èxit en una dedicació plena de la persona usuària en la recerca de feina.

Les aules actives estan operatives tant de matí com de tarda per afavorir una major adaptació a les 
necessitats de les persones usuàries.

La posada en marxa de les 6 primeres aules de recerca intensiva de feina va ajudar a intensificar i 
accelerar el procés de reinserció laboral de les persones en situació d'atur que utilitzaven aquest 
servei.

Aquesta iniciativa va començar com una prova pilot ampliable en el futur. Així, darrerament s'han anat 
obrint noves Aules Actives a l'Oficina de Treball del carrer de Sepúlveda (Barcelona), a Castelldefels, 
a Igualada, a Manresa, a Olot, a Reus, a Sabadell, a Terrassa, a Tortosa i a Vilanova i la Geltrú.

Els usuaris i les usuàries de Granollers i de la resta de la comarca del Vallès Oriental no disposen 
però, a prop del seu domicili, d'aquest servei.

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

ÚNIC.- Sol�licitar al Servei d'Ocupació de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya que obri a la ciutat de Granollers una nova Aula Activa, destinada de forma preferent als 
usuaris i les usuàries que resideixen al Vallès Oriental .

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT



13131313....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DEL CATALÀ COM A LLENGUA PREFERENT A LESMOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DEL CATALÀ COM A LLENGUA PREFERENT A LESMOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DEL CATALÀ COM A LLENGUA PREFERENT A LESMOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DEL CATALÀ COM A LLENGUA PREFERENT A LES    
ADMINISTRACIONSADMINISTRACIONSADMINISTRACIONSADMINISTRACIONS ,,,,    PRESENTADA PER CIU I ERCPRESENTADA PER CIU I ERCPRESENTADA PER CIU I ERCPRESENTADA PER CIU I ERC ....

El català és la llengua pròpia de Catalunya, a més de ser una de les 3 llengües oficials de Catalunya, i 
com a tal ha de ser la llengua d’ús preferent.

Tal i com s'evidencia en la vida quotidiana a casa nostra, l'ús de la llengua catalana no provoca cap 
tipus de confrontació social, ans el contrari, és una eina més de convivència a la societat catalana i un 
instrument de cohesió social del país. La llengua catalana i castellana han conviscut i conviuen amb 
normalitat, no hi ha discriminació de cap mena per part de les administracions .
 
La nostra llengua i la nostra cultura són part de la nostra identitat com a país, i l’objectiu de tot partit 
polític que creu en aquest país i ens els seus elements diferencials, com són la llengua i la cultura, ha 
de ser defensar amb fermesa els drets que tenim com a nació. Defensar la llengua catalana ha de ser 
un objectiu inherent a tot projecte polític que cregui en aquest país . 

Hem de treballar per defensar la nostra llengua, llengua que és encara ara minoritària, i que com a 
llengua minoritària hem de centrar esforços en preservar-la i potenciar el seu ús, perquè a més, en la 
diversitat lingüística radica la riquesa .

Cal treballar per mantenir la immersió lingüística, com a garantia que els alumnes acabin 
l’ensenyament obligatori coneixent les dues llengües, i perquè del contrari es posaria en perill la 
cohesió futura del nostre país. Tots els estudis indiquen que tots els alumnes de Catalunya tenen els 
mateixos nivells de coneixement del castellà que els alumnes del conjunt de l’Estat espanyol . 

Atès els constants atacs que està patint la nostra llengua, ja sigui des de tribunals o d’alguns partits 
polítics, tot presentant recursos contra els reglaments d’ús del català a diferents administracions 
locals.

Atès que, recentment amb la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut de Catalunya 
aprovat pel poble de Catalunya, i ara, amb un auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
suspèn de manera cautelar set articles del reglament municipal de l’ajuntament de Barcelona, i també 
del reglament de la Diputació de Lleida, per l’ús del català, en concret aquells que fa referència al 
català com a llengua d’ús preferent.

Atès que una llengua que és pròpia ha de poder ser llengua preferent de les administracions 
públiques. 

Atès que la sentència del Tribunal Constitucional pot ser objecte d’interpretacions possibles pel que fa 
a la qüestió de la llengua

Atès que es tracta d’un auto cautelar del TSJC i que, per tant, falta el pronunciament sobre el fons i 
que la suspensió cautelar no està prou justificada. 

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

Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Granollers a l’auto de suspensió cautelar dictada pel 
TSJC i que suspèn de manera cautelar set articles del reglament municipal de l’ajuntament de 
Barcelona i el de la Diputació de Lleida per l’ús del català, en concret aquells que fa referència al 
català com a llengua d’ús preferent.

Segon.- Donar suport a les administracions locals que disposen de reglaments vigents per a l’ús de la 
llengua catalana on el català és llengua preferent, com és el cas de l’Ajuntament de Granollers, i 
esperonar a la resta a aprovar-ne. 

Tercert.- Instar al TSJC que anul�li la suspensió, per tal que la llengua catalana, com a llengua pròpia 
del nostre país, segueixi sent llengua preferent de les administracions.

Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat, i al seu president, que defensin amb fermesa la llengua 
catalana davant dels constants atacs que està rebent



Cinquè.- Mostrar novament el rebuig de l’ajuntament de Granollers a la sentència del Tribunal 
Constitucional contra l’Estatut de Catalunya

Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, 
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques 
(ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). 

APROVADAAPROVADAAPROVADAAPROVADA::::
Vots a favorVots a favorVots a favorVots a favor ::::        PSCPSCPSCPSC,,,,    CIU i ERCCIU i ERCCIU i ERCCIU i ERC ....
Vots en contraVots en contraVots en contraVots en contra ::::        PPPPPPPP
AbstencionsAbstencionsAbstencionsAbstencions ::::        CapCapCapCap....

13131313....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DE SUPORT A LES POLÍTIQUES  DE FOMENT DE L’OCUPACIÓMOCIÓ RELATIVA A DE SUPORT A LES POLÍTIQUES  DE FOMENT DE L’OCUPACIÓMOCIÓ RELATIVA A DE SUPORT A LES POLÍTIQUES  DE FOMENT DE L’OCUPACIÓMOCIÓ RELATIVA A DE SUPORT A LES POLÍTIQUES  DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ,,,,    
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA     

AtèsAtèsAtèsAtès que la crisi econòmica actual està afectant a tota la societat , i amb una major severitat a la classe 
treballadora i als col�lectius amb major risc d’exclusió sociolaboral, així com a les persones aturades i 
als joves.

AtèsAtèsAtèsAtès que a Catalunya milers de treballadors i treballadores han perdut els seus llocs de treball i 
s’estan produint situacions insostenibles per a moltes famílies que han esgotat les prestacions d’atur .

L’Ajuntament de Granollers ha adoptat un seguit de mesures socials i econòmiques per donar suport a 
les famílies que estan resultant més afectades per la crisi , amb la finalitat de superar aquesta situació i 
pal�liar els seus efectes.

AtèsAtèsAtèsAtès que la lluita contra els efectes de la crisi econòmica actual és la prioritat principal dels govern de 
la ciutat.

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

1. Manifestar el compromís del Consistori en la lluita per l’ocupació estable, de qualitat i en la 
preservació dels drets socials.

2. Demanar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat que s’augmentin les partides 
pressupostaries destinades a l’atenció social a les persones, per tal de garantir els drets socials de 
tothom, i en especial als aturats.

3. L’Ajuntament de Granollers continuarà treballant al pressupost dels 2011 per tal de prioritzar i 
incrementar les partides que tenen un destí marcadament social (àpats a famílies en situacions de 
vulnerabilitat i/o dificultat social com beques de menjadors, aliments, despeses d’escolarització, 
subministraments aigua, llum, etc.- arranjaments a vivendes, etc.) per tal que la ciutadania de 
Granollers tingui les necessitats bàsiques cobertes .

4. Donar trasllat d’aquestes d’aquests acords, al Departament de Treball i al d’Acció social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, als Ministeris de Treball i Immigració, i el Indústria, 
Turisme i Comerç del Govern d’Espanya i a les Organitzacions i Entitats Promotores de la “II MARXA 
CONTRA L’ATUR, LA PRECARIETAT I PELS DRETS SOCIALS EN CATALUNYA”. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

13131313....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DE REBUIG A L’ATAC MARROQUIMOCIÓ RELATIVA A DE REBUIG A L’ATAC MARROQUIMOCIÓ RELATIVA A DE REBUIG A L’ATAC MARROQUIMOCIÓ RELATIVA A DE REBUIG A L’ATAC MARROQUI,,,,    PELS FETS DELPELS FETS DELPELS FETS DELPELS FETS DEL    8888    DEDEDEDE    
NOVEMBRE A LA CIUTAT D’ ALNOVEMBRE A LA CIUTAT D’ ALNOVEMBRE A LA CIUTAT D’ ALNOVEMBRE A LA CIUTAT D’ AL ----AAIUNAAIUNAAIUNAAIUN,,,,    PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAPRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Dilluns 8 de novembre de 2010 les tropes marroquines van desallotjar de forma violenta i totalment 
desproporcionada el campament de Gdeim IZIC, o campament Pacífic de la Dignitat, on més de 



20.000 sahrauís s’havien instal�lat des del 10 d’octubre com a mesura de protesta per la situació social 
i econòmica que viu la població sahrauí. 

Aquests fets es van produir just unes hores abans que comencés la tercera ronda de negociacions 
entre el Govern del Marroc i el Front Polisario a Nova York, auspiciada per l’ONU i uns dies després 
que observadors internacionals i periodistes espanyols fossin agredits i que parlamentaris espanyols i 
europeus fossin expulsats del país.

Des d’aleshores no s’ha permès l’entrada a cap periodista ni a cap observador internacional més, cosa 
que no deixa de ser una mostra més de la manca de transparència i de la violació del dret a la 
informació.

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

Primer. Expressar el rebuig i la indignació davant la violència de l’exèrcit i la policia marroquins, en el 
desmantellament del campament, on milers de ciutadans i ciutadanes sahrauís estaven acampats 
pacíficament.

Segon. Condemnar la manca de transparència informativa del Govern marroquí, en obstaculitzar 
permanentment l’entrada al país dels mitjans de comunicació i observadors internacionals .

Tercer. Instar l’ONU i totes les parts implicades, que d’acord amb la legalitat internacional, s’impliquin 
activament per garantir la seguretat i la integritat de la població sahrauí, i que impulsi una solució 
definitiva del conflicte en compliment de les resolucions dictades .

Quart. Instar el Govern marroquí i al Front Polisario a avançar en el procés de pau per arribar a la 
celebració del referèndum d’autodeterminació del Poble Sahrauí.

Cinquè. Demanar al Govern espanyol la condemna d’aquestes actuacions i que promogui un nou 
impuls en les negociacions per tal de complir amb la major rapidesa amb les resolucions i la legalitat 
internacionals. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde president:
Moltes gràcies. Obrim el torn de precs, preguntes i interpel�lacions.

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

Alcalde president:
Per part d’Esquerra Republicana, no? Partit Popular? Endavant...

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies senyor alcalde. Miri, si vam donar suport a la modificació de l’ordenança de circulació per 
adaptar-la a la nova llei, perquè creiem que és necessari, sí que volem fer algunes preguntes al 
respecte. Com per exemple, com han de passar els cecs per aquestes zones, que diuen que estan 
senyalitzades, si no el poden detectar, perquè no es fa un carril amb material podotàctils, que és el 
mateix que el paviment rugós per facilitar la localització del pas de vianants. Com podem passar pels 
semàfors si no estan sonoritzats? Aquest és un tema que no és nou. Doncs aquest grup municipal, ja 
ha demanat de manera reiterada la dotació d’una partida pressupostària i no han destinat ni un euro. 
Solsamènt que paraules i paraules, el govern mira cap a una altre cantó sempre que surt aquest 
problema.

Alcalde president:
En tot cas, el regidor de... en tot cas, interpreto que és una pregunta o una interpel�lació o un prec, o 
les tres coses alhora. En tot cas, li passo la paraula si li sembla, per tal de què pugui intervenir el 
regidor. Endavant.



Sr. Segovia:
No sé... supongo que podía haber escogido…, a parte del motivo de la ordenanza municipal de 
circulación… como la que sería movilidad…, cualquier otro tema. Para volver a incidir en lo mismo, les 
recuerdo…, hemos tenido varias reuniones, para nosotros el interlocutor en tema… especialmente de 
los invidentes es la Escola ONCE, con la que estamos trabajando, la semana pasada tuvimos una 
reunión con ellos… no me diga usted que no, porque es cierto!... a vale…

Alcalde president:
Si podem evitar els diàlegs… sis plau.

Sr. Segovia:
… entonces, tuvimos una reunión con la ONCE, estamos pendientes de coger y de clarificar junto con 
ellos, en la base a la disposición económica que tengamos de reparar, según los itinerarios que ellos 
mismos también nos propongan, cuál es el itinerario que ha de ser prioritario, y de la muestra de que 
estamos trabajando con ellos, y usted lo sabe, es que en la calle Virgen de Núria, esquina Roger de 
Flor, el paso que se ha habilitado ha sido precisamente trabajado conjuntamente con los servicios 
técnicos de la propia ONCE.

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

Sr. Gutiérrez:
Sí, gràcies. Bé, continuem... encara li recordaré que encara tenen pendent d’actuació i dic d’actuació... 
sobre la petició de la instal�lació de semàfors sonors amb comandament a distància per a cecs 
avalada per més de cinc-centes persones... ciutadans de Granollers. I jo, sí que vull recordar que 
vostès estaven parlant de què ja tenen un document on es poden situar les cruïlles que necessiten 
aquests semàfors.

Alcalde president:
Bé, en tot cas... aquesta pregunta ha estat contestada pel regidor, en tot cas, li ha comentat de què hi 
ha converses amb l’ONCE per acabar de determinar aquesta actuació. Més preguntes... no, no li 
permeto... perquè... no, no li permeto perquè són precs i preguntes... és la seva opinió, en tot cas, el 
senyor Segovia ha contestat a la seva pregunta... sí, perdoni... l’ha contestat! Més preguntes?

Sr. Gutiérrez:
No sé si algun de vostès fa poc o molt, de temps que ha passat pel carrer de la Constància, entre la 
plaça de la Caserna i Sant Elisabet, jo vaig passar fa pocs dies i vaig poder veure un carrer molt 
deprobable i oblidat, com si fos un carrer que no pertany a Granollers, està brut i ple de grafits arreu. 
Per tant, els prego que els serveis municipals procedeixin a la neteja de l’esmentat carrer. I al mateix 
temps, dir... el mateix puc dir del carrer de Sant Cristòfol. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant senyor Segovia.

Sr. Segovia:
Si, por esa calle he pasado yo también en ocasiones, y con alguno de los vecinos de esa zona que 
hemos tenido conversaciones, alguno está presente aquí en la sala. Hemos valorado la posibilidad de 
poner unas vallas que impidan el paso por ese callejón, porque nos encontramos actos de vandalismo 
que nos será más barato y más seguro para todos que podamos autorizar un cierre, y tenemos el 
presupuesto en marcha. Y posiblemente después de fiestas navideñas podamos proceder a 
instalarlas.

Alcalde president:



Moltes gràcies. Més preguntes...

Sr. Gutiérrez:
Jo, ja per finalitzar jo... El passat divendres, en un mitjà de comunicació escrita, uns usuaris dels 
pavellons municipals del Tub i del Parquet es queixava de la manca d’higiene i d’organització, ho 
resumeixo... ens agradaria que ens poguessin informar sobre aquesta queixa, sobre sí és veritat... no 
sé... que ens diguessin alguna cosa...

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Junqueras, endavant.

Sr. Junqueras:
Sí, bon vespre. Doncs, aquesta és una percepció molt legítima, naturalment d’alguna usuària de les 
instal�lacions, que segurament és producte d’una percepció, doncs puntual, i en qualsevol cas, això és 
el que a mi em podria semblar. Em vaig posar en contacte amb ell, perquè m’expliqués in situ, 
exactament les sensacions que tenia, vam poder-ho parlar, i són fruit... això, de percepcions puntuals, 
ella d’alguna manera, no coneixia el mecanisme en absolut de quin és el funcionament de les 
instal�lacions. Vam poder comentar, hi ha coses a millorar, naturalment! Jo soc el primer que hem de 
reconèixer que això és factible i que s’ha de fer d’aquesta manera, però en tots cas, també és veritat 
que la valoració col�lectiva i conjunta de les instal�lacions, ella també admetia que eren força positives 
i que d’alguna manera veia les voluntats de millora. Vam anotar, exactament quines eren aquelles 
coses que calia millorar i en això estem.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Perdó... endavant, senyora Olano.

Sra. Olano:
Sí, gràcies, senyor alcalde. La meva pregunta anava adreçada al carrer de Josep Umbert, en concert a 
l’alçada del nou edifici judicial. La meva pregunta és si han fet alguna gestió per tal de demanar un 
pas de vianants, just davant de la porta de l’edifici judicial, degut a què moltes persones que venen a 
la nostra ciutat, doncs passen per l’altre carrer i quan arriben a l’alçada s’adonen que el Palau Judicial 
està a l’altre cantó, i passen con si estiguessin passant per un carrer, però clar, aquest carrer és part 
carretera i part carrer, i considerem, ja hem vist un parell de situacions una mica perilloses i per tant 
considerem oportú traslladar al Plenari la necessitat de què si s’ha fet alguna gestió, o en cas contrari, 
doncs de què es visualitzi aquest punt donat que pot arribar a portar-nos una desgràcia.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Endavant, senyor Segovia.

Sr. Segovia:
Si, comentarle que se le adelantó la señora Mariona Pons en la última Comisión Informativa, 
explicando cuales fueron los motivos, y también le dimos la pertinente respuesta. 

Alcalde president:
En tot cas..., endavant...

Sra. Olano:
Doncs, no teníem coneixement. En tot cas, coincidim amb la senyora Mariona i esperem que ens facin 



arribar la resposta. Al mateix carrer, pujant cap als jutjats, a mà dreta hi ha una “valla” provisional que 
en els moments que hi ha fort vent, doncs també passa i desplaça els... posant en perill també la 
circulació dels vianants. També volíem saber, no el tema de l’adequació o no, però si el tema de la 
provisionalitat de la “valla” .

Alcalde president:
Endavant, senyor Segovia.

Sr. Segovia:
La respuesta podría ser la misma, porque la señora Mariona Pons, también hizo precisamente la 
misma pregunta, y en el acta recibirá las dos respuestas.

Sra. Olano:
Perfecte, doncs hem coincidit amb la senyora Mariona. En referència també al que ha comentat el 
meu company, els grafits. També li volem constatar, al peatge que hi ha a la Rambla Josep 
Tarradellas, ja els hi vam comentar una vegada que en aquell indret es produïa “botellón”, i que cada 
dia els ciutadans veien, el cap de setmana, com... doncs, la gent que bevia i que abandonava allà les 
llaunes i les ampolles. I nosaltres, vam fer la proposta de què... doncs, d’una manera més o menys 
prudent, i cercant en el temps, es produís la neteja de les mateixes. Nosaltres, volem constatar que sí 
que és veritat que es netegen, però que triga força temps en netejar-se, és a dir, que sí el “botellón” es 
produeix el dissabte per la nit o el divendres per la nit, doncs es neteja el dimarts, o el dimecres. 
Volem constatar que aquest punt..., cada setmana produeix, i per tant, ens agradaria saber perquè ho 
considerem que tindria que ser així, que amb els supòsits i els focus en els quals es troben situacions 
de brutícia que va més enllà del normal, i més per indrets on al costat hi ha un parc d’infants. Doncs, 
nosaltres consideraríem que es podria amollar la neteja, de tal manera de què si es produeix el 
divendres o el dissabte, es pugues produir la neteja o bé el mateix dia o com a molt el dia següent. 
Volem saber si pensen fer alguna gestió en aquest sentit.

Alcalde president:
Endavant, senyor Segovia.

Sr. Segovia:
Miraremos de constatar ese supuesto “botellón” que usted hace referencia... miraremos de constatar 
ese supuesto “botellón” que usted hace referencia, y simplemente… la agilidad de sí o no, de la 
limpieza que pueda producirse en esta... tiene mucho que ver con el contrato actual que tenemos de 
limpieza, y hay servicios de actuación inmediata que los fines de semana no están operativos, no 
están contratados.

Sra. Olano:
Jo torno a dir que es produeix el “botellón” i a més que no és la primera vegada que aquesta regidora 
ho posa en coneixement...

Alcalde president:
Més... per qüestió de mètodes, sí... m’hagués agradat donar-li la paraula abans de què hagués parlat.

Sra. Olano:
Doncs, perfecte... Com dia aquesta regidora, ja és la segona vegada o tercera que manifesta en el 
Plenari el fet de què es produeix el “botellón” i que a més sempre és el mateix “puesto”; té una raó: 
que els autocars que van cap a la discoteca, doncs naturalment els han canviat perquè molestaven a 
algú i ara molesta a d’altre gent, i evidentment... i per tant, temin coneixement del contracte de neteja, 
però també en tenim coneixement que s’ha d’adoptar algun tipus de servei alternatiu a la neteja.



Alcalde president:
Moltes gràcies. No sé si vol fer algun comentari... no?

Sr. Segovia:
Simplemente, entonces diferenciemos lo que es “botellón”, del producto de las molestias un grupo de 
jóvenes que se reúnen allí antes de irse a una discoteca, y se trasladó, no precisamente porque se 
molestará o no, que seguramente que molestaba, como pueda molestar allá. Si no también por 
problemas de integridad física, que pudieran ser a la hora de acceder a los autobuses en la avenida 
Sant Esteve.

Alcalde president:
Moltes gràcies. En tot cas, si és una pregunta concreta...

Sra. Olano:
No... és que... no sé, avui estem... em sembla que no ens acabem d’entendre. A veure, està la neteja i 
estan les molèsties, i totes dues coses es van posar en coneixement, ja fa temps, però això avui hem 
reiterat les dues coses, no és sigui una o l’altra, el fet de què s’hagi canviat també la parada dels 
autobusos.

Alcalde president:
En tot cas, jo crec que ha estat contestada també la pregunta, i seguirem aquest tema. Una altra 
pregunta, senyora Olano, endavant.

Sra. Olano:
Sí, també volíem fer referència al mateix “puesto”, al peatge de Rambla Josep Tarradellas, quan arriba 
el fred, doncs lamentablement a la nostra ciutat hi ha gent que no té on dormir, i acostuma també a ser 
un punt on aquestes persones, doncs van a dormir, també és un punt, torno a reiterar on passen cada 
mati molts nanos, que van cap a l’escola i no és per res... però sí que tenia coneixement de què allà, 
en aquell peatge, en aquell passatge, doncs hi dorm gent per la nit i ho posem en coneixement del 
Plenari, també a fi i efecte de què els serveis socials de l’Ajuntament tinguin coneixement .

Alcalde president:
Molt bé, prenem nota. Una altra qüestió? Endavant.

Sra. Olano:
Sí, el mateix passatge. Doncs, els grafits són habituals, tal i com ha comentat el nostre company, i de 
fet aquest grup municipal va demanar una brigada especial per tal de suplir el tema dels grafits, es va 
comprometre el grup que vostè presideix a què això es portaria a terme. Vam passar d’altres 
pressupostos i aquesta necessitat a la ciutat, doncs encara està pendent. En concret en aquest 
passatge els grafits són habitual, però la setmana passada va haver una moguda important i inclús 
vidres, a més de parets, doncs han estat: no guixats, si no totalment... agredits, perquè no es pot dir 
d’una altra manera. Volíem posar-ho en coneixement, no només perquè es netegi, si no també perquè 
es prenguin mesures perquè no arribin més enllà, doncs aquests actes de vandalisme. Pensem que 
afecten a negocis, afecten a finques, i per tant, la imatge és realment penosa.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyor Segovia, endavant.

Sr. Segovia:
Sí, es cierto que se han comentado en diversas ocasiones el tema de los grafitis en la ciudad , son más 
de sesenta mil euros los que llevamos destinados a la limpieza de grafitis , y coincido con usted que no 
son actos incívicos, son agresiones y si me apura actos delictivos. Y como tal deberíamos 
perseguirlos, para eso también se hizo… o se reformo la ordenanza de civismo y convivencia a la 
ciudad que dota, pese a que alguna vez se postulaban en contra diversas personas de aumentar en el 
caso de que sean encontradas estas personas que agreden el espacio privado y el público, con este 
tipo de actividades más o menos creativas según ellos. Entonces, hay un equipo des de la brigada de 
obras, se limpia en los edificios y en el espacio público. Desgraciadamente no en todos los lugares 
donde deberíamos llegar, también, ahora con los planes de ocupación de los que disponemos; 



disponemos de un equipo que también nos ayuda a avanzar en este tema. Y por último, también 
comentarle que el otro día, hay... nosotros podemos como brigada de obras municipal actuar en 
aquellas paredes que no requieren una especial actuación por como sea la pared o el tipo de pintada 
que haya, pero con aquellas que son más especializadas, mármoles, etcétera, etcétera... aquí 
necesitamos contratar a una empresa, que para que nos hagamos cargo, limpiar seis o siete pintadas, 
y no excesivamente grandes, durante una jornada nos estamos yendo a los mil euros, por jornada que 
hacen estos dos operarios que vienen. Por lo tanto, ya nos gustaría poder llegar a más, ya me gustaría 
poder tener... no capacidad económica del Ayuntamiento, si no la capacidad de que aquellos que 
ensucian la ciudad se comportaran de una manera cívica, y pudiéramos entre todos hacer un esfuerzo 
de tener una ciudad más limpia.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Senyora Olano... Per part de Convergència i Unió, endavant senyor Canet.

Sr. Canet:
Gracies, senyor alcalde. En primer lloc començaria per un prec, és un prec que per problemes 
d’agenda, aquest mes, tant jo com el senyor Terrades hem faltat a alguna de les comissions de l’Àrea 
Territorial. Però, jo demanaria féssim abans de què no acabi l’any una comissió de l’Àrea Territorial 
especial per tractar uns dubtes que tenim per part nostre referent a tot el que és tema dels Cinemes 
Óscars. I dic això, perquè en el Ple anterior, vàrem votar i em sembla que va ser per unanimitat si no 
recordo malament, reclamar a la senyora Francisca González, la quantitat de dos-cents mil euros, 
donat a què el conveni que es va signar a l’any 2005, es declara nul per part dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament, i el que no acabem d’entendre massa bé, com així ha sortit reflectit en els mitjans de 
comunicació, és perquè reclamem dos-cents mil euros, quan l’Ajuntament segons aquest conveni que 
hi hem tingut accés nosaltres només en va pagar cent mil, l’altra part en tot cas, l’hauria de reclamar a 
Edificis Canaletes. Bé, això formaria part de tots aclariments que demanem, i també demanaria 
aclariments de què no entenem perquè tenim una carta, de fa escassament una setmana d’Edificis 
Canaletes, que diu: a contestació del seu escrit de l’u d’octubre... u d’octubre del 2010, a l’Ajuntament 
de Granollers, on es dóna l’ordre al Departament d’Hisenda de l’Ajuntament restitueixi l’Ajuntament de 
Granollers, o sigui, vinc a dir, resumint, perquè seria massa llarg d’explicar si no és d’una manera 
individualitzada, com és possible que nosaltres votem el vint-i-sis d’octubre una resolució, i el dia u 
d’octubre l’Ajuntament ja ha engegat tota la maquinària. Perquè, segons queda reflectit en aquesta 
carta, o bé, aquí la gent no sap en quin any viu, o bé, és que estem votant coses quan l’Ajuntament ja 
ha començat a engegar determinats papers. Simplement, el meu prec és demanar, i ja li dic que una 
comissió especial per aclarir tots aquests termes, perquè no acabem d’entendre perquè nosaltres 
reclamem uns diners que no hem pagat nosaltres, o si és que els hem pagat nosaltres, però no és així, 
per tant, demano que es celebri aquesta comissió especial per a parlar d’aquest tema, era un prec, 
simplement. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Molt bé,en tot cas, aquest prec si el senyor Terrades vol li pot fer les observacions pertinents. 
Endavant, senyor Terrades.

Sr. Terrades:
Bé, en tot cas, com el regidor Canet ha demanat que se’n parli en una comissió informativa, farem el 
debat... bé, farem el debat... explicarem en aquesta comissió informativa com està procedint 
l’Ajuntament de Granollers per rescabalar-se dels cent mil euros que l’Ajuntament de Granollers ha fet 
efectius en el seu moment a la senyora Francisca González, i en tot cas, en la propera... és cert, els 
altres cent mil els va aportar Edificios Canaletas, en la propera comissió informativa, un cop acabi la 
comissió... els punts de l’ordre del dia ordinaris, en tot cas, els informarem sense cap mena de 
problema del procediment que l’Ajuntament o que els serveis jurídics de l’Àrea Econòmica estan 
adoptant per rescabalar-se d’aquesta dotació que en el seu dia va fer l’Ajuntament.

Alcalde president:
Endavant, senyor Canet.



Sr. Canet:
Bé, les dues preguntes següents, són dues preguntes que potser s’han passat de dies, però donat que 
estàvem en un procés electoral, el nostre grup va considerar millor no fer-les durant aquest període. 
En primer lloc, senyor alcalde, m’adreço a vostè per preguntar-li que aquest mes passat a Granollers 
va venir una senyora anomenada Amma, que pel que hem pogut llegir a la premsa, és una mestra 
hinduista que reparteix abraçades. Hem vist també als mitjans de comunicació que el senyor alcalde 
va assistir-hi, donat a què no figurava en l’agenda d’actes d’aquella setmana, hem de pensar que es 
tractava d’una visita que es circumscriu en l’estricte àmbit privat seu .

Alcalde president:
Doncs, s’equivoca. Va ser una visita en què una persona que té un prestigi reconegut, i que és 
apreciada per a molta gent, venia a la nostra ciutat, feia ús d’instal�lacions municipals i l’alcalde va 
anar-la a saludar, efectivament.

Sr. Canet:
Entenc doncs, que no entenem perquè no figurava en l’agenda que se’ns dóna cada setmana a la 
resta de regidor...

Alcalde president:
Doncs, miri l’agenda que se’ls hi facilita a vostès, no la faig jo. En tot cas, corresponia a una invitació 
d’aquesta persona que a banda d’una... com ha dit vostè: mestra hinduista. És bàsicament i aquest és 
el motiu pel qual nosaltres vam voler-hi parlar i explicar-li uns projectes específics, és també una 
persona vinculada a una ONG, que ella mateixa lidera i que té uns objectius coincidents amb d’altres 
ONG de la nostra ciutat, ONG’s que també ens van demanar que féssim aquesta presència física en 
relació a les accions d’Amma com a ONG a Granollers .

Sr. Canet:
Doncs, donat a què era un acte públic per dir-ho d’alguna manera i que no es circumscriu en el seu 
àmbit privat, la nostra més enèrgica protesta de no ser informats de què tal imminent persona visitava 
la nostra ciutat i no vam poder-hi participar. De fet, ens és curiós que no se’ns convidés a aquest acte 
tant important, quan si que bé és va convidar a la televisió VOTV, que va fer un seguiment tan acurat 
de la seva visita. Que pel que veig ara, és una visita oficial, simplement, doncs reflectir la nostra 
protesta per aquest fet. Gràcies.

Alcalde president:
No, en tot cas, s’equivoca vostè en una cosa, perquè vostès coneixien perfectament la visita d’Amma 
perquè ho vaig explicar en Junta de Portaveus, com crec recordar. I en tot cas, VOTV, va estar allà 
com van estar molts altres mitjans, per exemple: TV3. Endavant... suposo que TV3, no la vam portar 
nosaltres... endavant.

Sr. Canet:
Al llarg del mes d’octubre, hem vist també notícies referides a l’Hospital de Granollers i a l’execució 
d’avortaments a dins d’aquest centre. Fins i tot, ho hem vist en mitjans d’àmbit nacional, no és pas 
sobre el tema de l’avortament del que li vull preguntar, perquè en aquest tema cadascú tindrà la seva 
opinió, fins i tot, a dins del nostre grup, hi haurien opinions força dispars. Però, el que sí que li voldria 
preguntar o parlar és de com afronta aquesta qüestió l’equip de govern. Aquests dies he pogut 
repassar alguns programes electorals del seu partit. He llegit manifestos d’un col�lectiu que es diu 
Dones pel socialisme, i també he llegit algunes coses de la Xarxa de dones amb Montilla, que per cert, 
en algun d’aquests col�lectius hi figuren signatures de membres d’aquesta corporació. També, m’hi he 
pogut llegir la llei de l’avortament redactada per cert, pel seu partit, i impulsada pel seu partit a nivell 
nacional. I també, he pogut llegir i deixar clar quina és la postura d’alguns membres del Patronat de 
l’Hospital, una postura, des del meu punt de vista coherent i respectable. El que ja no acabo 
d’entendre tant clar, és que... i aquí vindrien les meves tres preguntes adreçades a la regidora de Salut 
Pública, que m’agradaria que em valorés si pot ser, com valora que el gerent de l’Hospital de 
Granollers faci una declaració pública dient que... i cito textualment i entre cometes: que l’Hospital de 
Granollers no té infraestructura per realitzar aquest servei . També aquesta seria una de les preguntes. 
La segona, si vostè considera correcte que una dona de Granollers hagi de desplaçar-se fora de la 
ciutat per exercí un dret, el de l’avortament, emprat per una llei que va aprovar el seu partit. I ja per 
acabar, la meva tercera pregunta, és si vostè veu correcte que un centre que es financia amb el 
noranta-nou coma nou per cent amb diner públic, el condicioni l’opinió, molt respectable, de l’església 



catòlica. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Bé, en tot cas, aquest és un debat que el Patronat de l’Hospital porta en el seu sí, i el Patronat de 
l’Hospital, com no pot ser d’una altra manera s’expressa d’una manera formal a través de les decisions 
que pren. I el Patronat de l’Hospital no ha pres cap decisió sobre aquest tema, el Patronat de 
l’Hospital, com a patronat que regenta un centre públic el que està, és a l’espera del procés de 
desplegament de la llei i és el Govern de la Generalitat a qui li correspon prendre iniciatives a l’entorn 
de com s’aplica aquesta llei a la nostra ciutat. Per tant, aquesta és la posició del patronat, esperar a la 
posició de llei... del Govern de la Generalitat i a partir d’aquí prendre les opcions que cregui oportunes, 
aquesta és exactament la situació.

Sr. Canet:
Li agraeixo molt senyor alcalde que em contesti a mi, quan no va volgué contestar als mitjans de 
comunicació d’àmbit nacional, cosa que és la següent pregunta que anava a fer-li, si li sembla correcte 
de què els mitjans de comunicació nacionals, li preguntin respecte a aquesta... si li sembla correcte 
que l’alcalde Granollers digui que no fa declaracions .

Alcalde president:
Doncs, ho considero correcte, perquè si no les hagués fet, com pot imaginar, evidentment intento ser 
conseqüent i el Patronat de l’Hospital es va expressar exactament amb el mateix mecanisme que ho 
va fer altres sectors, que és un comunicat de premsa, que expressa amb precisió i amb claredat quina 
era la seva posició.

Sr. Canet:
I per acabar, senyor alcalde, si em permet dir-li o demanar-li que en aquest cas, vostè és molt acurat 
amb l’ordre de les preguntes, i dels torns, simplement dir-li que m’estava adreçant a la regidora de 
Salut Pública i no a vostè. Perquè la seva opinió la intuïa, tot i que no la volguda reflectir, però és 
que... repeteixo... vostè que és tant acurat amb els torns, i ho hem pogut veure abans quan parlaven 
companys del PP. Jo m’estava adreçant a la regidora de Salut Pública, i li estava fent una pregunta 
molt concreta i probablement si no s’adherissin a manifestos i a altres coses, potser no li hagués fet, 
però en aquest cas m’estava adreçant a la regidora de Salut Pública. Moltes gràcies, senyor alcalde.

Alcalde president:
No, en tot cas, quan repassi l’acta veurà que també s’ha adreçat a mi, i per això he contestat, i molt 
directament. En tot cas, si la regidora vol opinar, està en el seu dret, però en tot cas, evidentment es 
tracta d’opinions que és un tema...

Sra. Sánchez:
... és el que anava a contestar, que això són opinions i jo com a Maria del Mar Sánchez, com a 
socialista i com a feminista, puc tenir la meva idea, i jo soc regidora de Salut Pública, l’Hospital és un 
hospital... és una fundació, té un patronat i en aquest moment a contestat ell, l’alcalde com a president 
d’aquest patronat, i jo em reservo la meva resposta. I jo com a dona socialista puc posar-me i puc 
adherir-me a la xarxa dones Montilla, i estic molt orgullosa de poder-me adherir a aquesta xarxa.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Més preguntes? Senyor Canal, endavant.

Sr. Canal:
Sí, gràcies. Jo voldria preguntar-li al senyor alcalde, a no ser de què hi hagi un regidor que també hagi 
de respondre, perquè ja ha arribat a un moment que ja no sé... respecte a la televisió digital del Vallès 
Oriental, em pot confirmar que el director tècnic de la televisió ha estat despatxat? I si és així, en 
coneix el motiu de perquè ha estat despatxat? I finalment, si ha estat substituït per a un nou director 
tècnic o bé, a partir d’ara la televisió funcionarà ja sense director tècnic . Gràcies.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, primer recordar-li que VOTV té uns mecanismes i uns organismes que estan 
participats per una sèrie d’ajuntaments i l’Ajuntament de Granollers no és res més que una part 
d’aquest consorci, en el qual m’honoren presidir. En tot cas, la senyora regidora de comunicació que 



és qui segueix aquests temes més directament, perquè n’estigui assabentat hi ha una regidora de 
comunicació, que és l’Alba Barnusell, en concret, que li contestarà.

Sra. Barnusell:
Sí, efectivament el cap tècnic que era l’Aureli Fontanet,  va ser simplement acomiadat per un motiu 
pressupostari, que es va parlar en el sí del consell de l’òrgan de gestió de VOTV, d’aquest consorci 
que són dotze municipis. El director gerent va fer una modificació de plantilla i una reducció i una 
contenció de pressupost de cara a l’any 2011. I en aquest cas, el cap tècnic que estava fitxat i es va 
contractar en el seu moment per posar i per desenvolupar tot el projecte del centre audiovisual, ha 
posat en marxa, ha fet les seves funcions i s’ha vist que era una de les persones que podria ser 
prescindible. En el seu lloc no s’ha contractat a ningú, s’ha contractat simplement unes hores 
d’assessorament tècnic a una empresa externa. I aquest ha sigut el motiu bàsicament pressupostari i 
d’ajustos de la plantilla, tal i com la resta de municipis, també han demanat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Més preguntes?

Sr. Canal:
Sí, només volia aclarir. Vol dir amb això que no hi ha director tècnic en aquest moment.

Sra. Barnusell.
No, no hi ha director tècnic.

Alcalde president:
Soc molt formal i li havia de...

Sra. Barnusell.
No, no hi ha director tècnic...

Alcalde president:
Molt bé...

Sr. Canet:
Gràcies.

Alcalde president:
Més preguntes? Doncs, restem a disposició de les persones que ens acompanyen. Doncs si no hi ha 
res més, aixequem la sessió.

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan passen cinc minuts de les nou del 
vespre, i s'estén aquesta acta de la qual dono fe.

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE


