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Alcalde president:
Molt bona tarda a tots i a totes. Donem inici a la sessió ordinària del Ple de gener i abans de començar 
voldria reflectir el que ja hem dit ara fa un moment en la Junta de Portaveus i que vàrem dir ahir també 
públicament, el condol i la condemna per l'acte de violència de gènere que es va produir a Granollers 
divendres passat. La condemna a la violència i en especial a la violència de gènere i ens reiterarem 
en el manifest que varem fer públic conjuntament la junta de portaveus ahir al vespre, acompanyats 
per centenars de veïns i veïnes que van volem mostrar el rebuig de la ciutat davant d 'aquest fet. 



També voldríem començar aquesta sessió plenària expressant al regidor Fermí Gutiérrez el condol de 
la corporació per la mort del seu centenari pare, de llarga trajectòria, de vida dura. Una persona 
implicada amb la ciutat, compromesa amb la ciutat que el trobarem a faltar. Fermí, estem amb tu.

També voldríem donar la benvinguda als representants dels Síndics de diversos municipis de 
Catalunya, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell, Mollet, Cornellà, Vilafranca que venen avui a 
acompanyar-nos i Rubí, perdoneu, en un acte molt especial com cada any, que és la lectura de 
l'informe que farà el nostre defensor del ciutadà en que ens llegirà la memòria de la seva actuació de 
l'any 2011. Per tant, benvinguts i benvingudes i esperem que passeu una bona vesprada a la nostra 
ciutat. 

Senyora Secretària, iniciaríem la sessió, en primer lloc aprovem l'acta del Ple, si es que no hi ha cap 
mena d'esmena, no, per tant, quedaria 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:
Passem al punt 2 i 3 senyora secretària, 
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Alcalde president:
Molt bé, per tant ens donem per assabentats d'aquests punts i passem a la Comissió Informativa de 
l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, 
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Novament el Defensor del Ciutadà de Granollers té l’honor i l’obligació reglamentària de formular el 
preceptiu Informe anual de les seves activitats, avui referides al passat exercici de l’any 2011, i de 
sotmetre el present document, d’acord amb el que prescriu el vigent Reglament de l’Oficina del 
Defensor del nostre Municipi, a la consideració i aprovació, si es procedent, de l’Ajuntament plenari i 
també per a la pública informació a l’abast de la nostra ciutadania, document en el qual hom presenta 
en forma sintetitzada, la relació de les diverses actuacions internes i externes portades a terme en el 
transcurs del passat exercici del  2011.   

La tipologia de les variades consultes, problemàtiques i peticions d'assessorament per part dels 
ciutadans i ciutadanes residents a la ciutat i també d'altres poblacions properes a la nostra, no difereix 
excessivament dels temes que habitualment i normalment s’han vingut plantejant en la nostra Oficina, 
siguin  de caràcter exclusiu i estrictament municipal granollerí, com també –i actualment són clarament 



nombrosos- de diverses administracions públiques territorials o institucionals  i d’un important i variat 
conjunt d’entitats, institucions i empreses públiques,  mixtes o privades  de  serveis essencials  i  
bàsics per a la comunitat ciutadana, vinculades, referides i que afecten  a nombrosos sectors 
majoritaris de la població de la nostra ciutat com de la comarca .

Sempre i en tot moment, s’ha procurat d’atendre als qui ens han demanat consell, ajuda, intervenció o 
simple informació orientativa sobre els seus problemes de caire municipal, de convivència ciutadana i 
també de tipus personal, havent d’assenyalar especialment per circumstàncies de la situació 
econòmica i social generada en el transcurs  del 2011 que s’han incrementat altres tipus de consultes, 
peticions i problemàtiques de caràcter social i laboral, òbviament molt respectables i comprensibles, 
però en gran part totalment externes a l’òrbita de les competències  del Defensor però que, com es 
norma habitual, igualment s’han procurat d’examinar, aconsellar, informar i encaminar de la forma més 
adequadament possible.

LLLL''''ACTIVITAT DE LACTIVITAT DE LACTIVITAT DE LACTIVITAT DE L ''''OFICINA EN ELOFICINA EN ELOFICINA EN ELOFICINA EN EL     2011201120112011

L’acció operativa de l’Oficina del Defensor en el desenvolupament de les seves tasques tuïtiva, 
mediadora, de consell, orientació i informació que s’ha vist ben consolidada en el transcurs de l’any 
2011 amb una més completa i major atenció per a la ciutadania, a conseqüència i pels efectes de la 
nova línia establerta de les accions administrativa i assessora desplegada amb l’ampliació de l’atenció 
al públic  a dos dies d’oficina a la setmana, evident millora operativa adoptada a partir del darrer 
quatrimestre del l'any 2010.  

Com sol ser habitual a començaments d'any va ser  presentat al plenari municipal el preceptiu Informe 
corresponent  a l’anterior any 2010, en la sessió ordinària celebrada el dia 22 de febrer del 2011, 
document el qual aprovà, per unanimitat, la corporació municipal  granollerina. 

Entrant en el fons de l’acció desenvolupada en l’anualitat a que fa referència el present document 
expositiu, cal assenyalar especialment  quan als assumptes de competència municipal, que 
destaquen en primer terme les  qüestions plantejades  per diverses persones i alguna societat 
mercantil sobre l’habitual apartat relatiu a la circulació urbana, les infraccions i les seves incidències 
amb les consegüents accions sancionadores. En el segon apartat  referit  als  altres ens  públics   
extramunicipals, sobresurt la problemàtica referida a la tributació i cobrament de contribucions . 

En el detall de les diverses actuacions,  resulta que són molt singularitzades les temàtiques 
específiques i puntuals de l'activitat administrativa del Municipi, tot complementat igualment per un 
número progressivament important de consultes diversificades sobre altres organismes i esferes 
administratives i empreses de serveis públics que, malgrat no ser competencials de la nostra Oficina, 
s'han atès, estudiat i encaminat convenientment, amb el corresponent consell per a seguir la via 
administrativa, judicial o fàctica més correcta i adequada amb l’objectiu d’intentar resoldre-les o al 
menys encaminar-les per a possibles resultats positius davant dels organismes corresponents i 
competents, mitjançant la presentació de les pertinents queixes, reclamacions, suggeriments, 
pretensions, aspiracions i problemàtiques ben diversificades, formulades pels diferents ciutadans i 
ciutadanes que han acudit a la nostra Oficina.

Passant a les qüestions estrictament d’àmbit municipal més les relatives a les altres esferes 
administratives i organismes públics extramunicipals formulades específicament durant l’exercici del 
2011 davant del Defensor del Ciutadà,  cal anotar el moviment administratiu de l’Oficina i les xifres 
derivades de les queixes i consultes admeses a tràmit, havent-se contestat  en ordre resolutori o 
simplement informatiu les actuacions que a continuació es desglossen resumidament en les següents 
tipificacions i xifres :

Documents d' Entrada 333                                                                             
Documents de Sortida 91
Visites al Defensor 105
Casos estudiats                          39
Expedients  del 2011                 29
Expedients pendents del 2010 2

         TOTAL  expedients del  2011 31



RESOLTS :

Del 2011 26
Del 2010 2

Pendents a 31/12/11 3

Quan a les matèries dels anteriors expedients tramitats i les informacions i assessoraments facilitats 
per l’Oficina durant el 2011, es desglossen en les següents temàtiques :       

1.- Expedients de competència municipal :

Circulació 5
Convivència ciutadana 1
Ensenyament 1
Exaccions 2
Ordenances municipals 2
Medi ambient 1                           
Oupació 1
                               

Total : . . . . . . . . . . .. . . . . . 13

2.- Expedients d’assessorament d’altres Administracions :

Administració de Justícia 2 
Administració tributària 4
Assistència social 1                
Corporacions locals 1                                                     
Correus 1
Delegació de Treball 1

Total : . . . . . . . . . . . . . . . .  10            
                                             
3.- Empreses de serveis públics i comunitats de veïns  :

Comunitats de veïns 4
Serveis de telefonia 1
Subministre de gas 1  

Total : . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Dels expedients de competència municipal, quatre s’han estimat o informat favorablement, sis s’han 
desestimat i tres estan pendents de resolució.  Els referents a altres administracions, comunitats i 
empreses de serveis públics s’han informat convenientment a les persones que ha formulat les seves 
consultes. 

Dels signants de les peticions i demandes formulades,  divuit pertanyen al sexe masculí, deu al 
femení, i un és d’una  societat mercantil. Pel que fa referència a les poblacions de residència 
vint-i-cinc corresponen a  la ciutat de Granollers,  un a L’Ametlla del Vallès, un a Cànoves i Samalús, 
un a Les Franqueses del Vallès i un a Riells i Viabrea.     

En el transcurs de l'any 2011, el Defensor ha participat en  diverses  activitats  i  actes convocats  pel  
Fòrum de  Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya, en sigles Forumsd, i també per 
altres organismes, entre els quals destaquen: 

El 10 de febrer a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tingué lloc l’Assemblea General del 
Fòrumsd, on a més dels assumptes reglamentaris habituals i específics, es procedí a la renovació de 
la Junta Directiva amb l'elecció de la nova presidenta,  senyora Glòria Valeri i Ferret,  síndica de 
greuges de Vilafranca del Penedès. 

En el butlletí corresponent al mes de maig del 2011 de l'associació Fòrum de Síndics, Síndiques, 



Defensors i Defensores Locals de Catalunya, apareix una entrevista amb el Defensor del Ciutadà de 
Granollers i una fitxa tècnica de l’Oficina del Defensor .  

El 26 de maig  a Barcelona,  concorre al VI Taller de Formació celebrat a l’Escola Industrial de 
Barcelona,   amb l’estudi de la temàtica relativa a la Llei de Procediment Administratiu i la bona 
Administració.

El 16 de juny, diada de convivència, de caràcter anual, a la ciutat de Tarragona, amb diverses visites i 
activitats socials, molt ben atesos per l’Ajuntament d’aquella ciutat i pel nostre company, el Síndic de 
Greuges tarragoní, senyor Josep Francesc Ferrer i Val.

Reunió dels síndics i defensors de les comarques de Barcelona,  celebrada a la seu de la Sindicatura 
de Greuges de la ciutat comtal,  el dia 27 de setembre.
        
Els dies 17 i 18 de novembre a Terrassa, en el magnífic edifici modernista de la Masia Freixa al Parc 
de Sant Jordi, seu de la Sindicatura egarenca, les VI Jornades de Formació i del Fòrum de Síndics i 
Defensors Locals de Catalunya.

Com és habitual cada any el dia 10 de desembre, la veu dels síndics i defensors de Catalunya es va 
deixar sentir amb la commemoració del dia dels Drets Humans amb la publicació el dia 12 al diari “El 
Punt/Avui” i a les dues edicions, catalana i castellana, de “La Vanguardia”,  l'article titulat “63 anys de 
la Declaració dels Drets Humans” .  

Amb data del 14 de desembre tingué lloc al palau del Parlament de Catalunya, la presentació del III 
Recull d’Informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya 2010, acte celebrat 
sota la presidència de les senyores Núria de Gispert per la institució parlamentària i Glòria Valeri per 
el Forumsd.

El Forumsd de Síndics, Síndiques i Defensors i Defensores ha editat i tramès al Defensor, com a la 
resta dels seus col�legues de Catalunya, impresos divulgatius i cartells de cada oficina local, amb 
l’adreça i el nom  del titular del corresponent municipi,  informacions divulgadores que a Granollers 
s'han situat i posat a disposició del públic en el punt d 'informació a l'entrada de la casa de la Ciutat així 
com s’han tramés diversos lots de cartells i d’informació de mà als principals centres d’institucions 
veïnals.  

Fins aquí, la relació dels fets i activitats més destacats portats a terme per l’Oficina del Defensor 
durant el transcurs del de l'any 2011 que, d’acord amb el que disposa el Reglament de l’Oficina del 
Defensor del Ciutadà, es sotmeten a la consideració del plenari municipal, mitjançant el present 
document que el sotasignat Defensor del Ciutadà, eleva a la Corporació als efectes del seu 
coneixement i, si s’escau, atorgar-hi la seva aprovació. 

Alcalde president:
Té la paraula el senyor Baulies per fer-ne l'explicació, endavant,

Sr. Baulies:
Gràcies senyor Alcalde, el meu informe corresponent a l'any 2011 diu el següent: 

Novament el Defensor del Ciutadà de Granollers té l’honor i l’obligació reglamentària de formular el 
preceptiu Informe anual de les seves activitats, avui referides al passat exercici de l’any 2011, i de 
sotmetre el present document, d’acord amb el que prescriu el vigent Reglament de l’Oficina del 
Defensor del nostre Municipi, a la consideració i aprovació, si es procedent, de l’Ajuntament plenari i 
també per a la pública informació a l’abast de la nostra ciutadania, document en el qual hom presenta 
en forma sintetitzada, la relació de les diverses actuacions internes i externes portades a terme en el 
transcurs del passat exercici del  2011.   

La tipologia de les variades consultes, problemàtiques i peticions d'assessorament per part dels 
ciutadans i ciutadanes residents a la ciutat i també d'altres poblacions properes a la nostra, no difereix 
excessivament dels temes que habitualment i normalment s’han vingut plantejant en la nostra Oficina, 
siguin  de caràcter exclusiu i estrictament municipal granollerí, com també –i actualment són clarament 



nombrosos- de diverses administracions públiques territorials o institucionals  i d’un important i variat 
conjunt d’entitats, institucions i empreses públiques,  mixtes o privades  de  serveis essencials  i  
bàsics per a la comunitat ciutadana, vinculades, referides i que afecten  a nombrosos sectors 
majoritaris de la població de la nostra ciutat com de la comarca .

Sempre i en tot moment, s’ha procurat d’atendre als qui ens han demanat consell, ajuda, intervenció o 
simple informació orientativa sobre els seus problemes de caire municipal, de convivència ciutadana i 
també de tipus personal, havent d’assenyalar especialment per circumstàncies de la situació 
econòmica i social generada en el transcurs  del 2011 que s’han incrementat altres tipus de consultes, 
peticions i problemàtiques de caràcter social i laboral, òbviament molt respectables i comprensibles, 
però en gran part totalment externes a l’òrbita de les competències  del Defensor però que, com es 
norma habitual, igualment s’han procurat d’examinar, aconsellar, informar i encaminar de la forma més 
adequadament possible.
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L’acció operativa de l’Oficina del Defensor en el desenvolupament de les seves tasques tuïtiva, 
mediadora, de consell, orientació i informació que s’ha vist ben consolidada en el transcurs de l’any 
2011 amb una més completa i major atenció per a la ciutadania, a conseqüència i pels efectes de la 
nova línia establerta de les accions administrativa i assessora desplegada amb l’ampliació de l’atenció 
al públic  a dos dies d’oficina a la setmana, evident millora operativa adoptada a partir del darrer 
quadrimestre del l'any 2010.  

Com sol ser habitual a començaments d'any va ser  presentat al plenari municipal el preceptiu Informe 
corresponent  a l’anterior any 2010, en la sessió ordinària celebrada el dia 22 de febrer del 2011, 
document el qual aprovà, per unanimitat, la corporació municipal  granollerina. 

Entrant en el fons de l’acció desenvolupada en l’anualitat a que fa referència el present document 
expositiu, cal assenyalar especialment  quan als assumptes de competència municipal, que 
destaquen en primer terme les  qüestions plantejades  per diverses persones i alguna societat 
mercantil sobre l’habitual apartat relatiu a la circulació urbana, les infraccions i les seves incidències 
amb les consegüents accions sancionadores. En el segon apartat  referit  als  altres ens  públics   
extramunicipals, sobresurt la problemàtica referida a la tributació i cobrament de contribucions . 

En el detall de les diverses actuacions,  resulta que són molt singularitzades les temàtiques 
específiques i puntuals de l'activitat administrativa del Municipi, tot complementat igualment per un 
número progressivament important de consultes diversificades sobre altres organismes i esferes 
administratives i empreses de serveis públics que, malgrat no ser competencials de la nostra Oficina, 
s'han atès, estudiat i encaminat convenientment, amb el corresponent consell per a seguir la via 
administrativa, judicial o fàctica més correcta i adequada amb l’objectiu d’intentar resoldre-les o al 
menys encaminar-les per a possibles resultats positius davant dels organismes corresponents i 
competents, mitjançant la presentació de les pertinents queixes, reclamacions, suggeriments, 
pretensions, aspiracions i problemàtiques ben diversificades, formulades pels diferents ciutadans i 
ciutadanes que han acudit a la nostra Oficina.

Passant a les qüestions estrictament d’àmbit municipal més les relatives a les altres esferes 
administratives i organismes públics extramunicipals formulades específicament durant l’exercici del 
2011 davant del Defensor del Ciutadà,  cal anotar el moviment administratiu de l’Oficina i les xifres 
derivades de les queixes i consultes admeses a tràmit, havent-se contestat  en ordre resolutori o 
simplement informatiu les actuacions que a continuació es desglossen resumidament en les següents 
tipificacions i xifres :

Documents d' Entrada 333                                                                             
Documents de Sortida 91
Visites al Defensor 105
Casos estudiats                          39
Expedients  del 2011                 29
Expedients pendents del 2010 2



         TOTAL  expedients del  2011 31

RESOLTS :

Del 2011 26
Del 2010 2

Pendents a 31/12/11 3

Quan a les matèries dels anteriors expedients tramitats i les informacions i assessoraments facilitats 
per l’Oficina durant el 2011, es desglossen en les següents temàtiques :       

1.- Expedients de competència municipal :

Circulació 5
Convivència ciutadana 1
Ensenyament 1
Exaccions 2
Ordenances municipals 2
Medi ambient 1                           
Oupació 1
                               

Total : . . . . . . . . . . .. . . . . . 13

2.- Expedients d’assessorament d’altres Administracions :

Administració de Justícia 2 
Administració tributària 4
Assistència social 1                
Corporacions locals 1                                                     
Correus 1
Delegació de Treball 1

Total : . . . . . . . . . . . . . . . .  10            
                                             

3.- Empreses de serveis públics i comunitats de veïns  :

Comunitats de veïns 4
Serveis de telefonia 1
Subministre de gas 1  

Total : . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Dels expedients de competència municipal, quatre s’han estimat o informat favorablement, sis s’han 
desestimat i tres estan pendents de resolució.  Els referents a altres administracions, comunitats i 
empreses de serveis públics s’han informat convenientment a les persones que ha formulat les seves 
consultes. 

Dels signants de les peticions i demandes formulades,  divuit pertanyen al sexe masculí, deu al 
femení, i un és d’una  societat mercantil. Pel que fa referència a les poblacions de residència 
vint-i-cinc corresponen a  la ciutat de Granollers,  un a L’Ametlla del Vallès, un a Cànoves i Samalús, 
un a Les Franqueses del Vallès i un a Riells i Viabrea.     

En el transcurs de l'any 2011, el Defensor ha participat en  diverses  activitats  i  actes convocats  pel  
Fòrum de  Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya, en sigles Forumsd, i també per 
altres organismes, entre els quals destaquen: 



El 10 de febrer a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet tingué lloc l’Assemblea General del 
Fòrumsd, on a més dels assumptes reglamentaris habituals i específics, es procedí a la renovació de 
la Junta Directiva amb l'elecció de la nova presidenta,  senyora Glòria Valeri i Ferret,  síndica de 
greuges de Vilafranca del Penedès. 

En el butlletí corresponent al mes de maig del 2011 de l'associació Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals de Catalunya, apareix una entrevista amb el Defensor del Ciutadà de 
Granollers i una fitxa tècnica de l’Oficina del Defensor .  

El 26 de maig  a Barcelona,  concorre al VI Taller de Formació celebrat a l’Escola Industrial de 
Barcelona,   amb l’estudi de la temàtica relativa a la Llei de Procediment Administratiu i la bona 
Administració.

El 16 de juny, diada de convivència, de caràcter anual, a la ciutat de Tarragona, amb diverses visites i 
activitats socials, molt ben atesos per l’Ajuntament d’aquella ciutat i pel nostre company, el Síndic de 
Greuges tarragoní, senyor Josep Francesc Ferrer i Val.

Reunió dels síndics i defensors de les comarques de Barcelona,  celebrada a la seu de la Sindicatura 
de Greuges de la ciutat comtal,  el dia 27 de setembre.
        

Els dies 17 i 18 de novembre a Terrassa, en el magnífic edifici modernista de la Masia Freixa al Parc 
de Sant Jordi, seu de la Sindicatura egarenca, les VI Jornades de Formació i del Fòrum de Síndics i 
Defensors Locals de Catalunya.

Com és habitual cada any el dia 10 de desembre, la veu dels síndics i defensors de Catalunya es va 
deixar sentir amb la commemoració del dia dels Drets Humans amb la publicació el dia 12 al diari “El 
Punt/Avui” i a les dues edicions, catalana i castellana, de “La Vanguardia”,  l'article titulat “63 anys de 
la Declaració dels Drets Humans” .  

Amb data del 14 de desembre tingué lloc al palau del Parlament de Catalunya, la presentació del III 
Recull d’Informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya 2010, acte celebrat 
sota la presidència de les senyores Núria de Gispert per la institució parlamentària i Glòria Valeri per 
el Forumsd.

El Forumsd de Síndics, Síndiques i Defensors i Defensores ha editat i tramès al Defensor, com a la 
resta dels seus col�legues de Catalunya, impresos divulgatius i cartells de cada oficina local, amb 
l’adreça i el nom  del titular del corresponent municipi,  informacions divulgadores que a Granollers 
s'han situat i posat a disposició del públic en el punt d 'informació a l'entrada de la casa de la Ciutat així 
com s’han tramés diversos lots de cartells i d’informació de mà als principals centres d’institucions 
veïnals.  

Fins aquí, la relació dels fets i activitats més destacats portats a terme per l’Oficina del Defensor 
durant el transcurs del de l'any 2011 que, d’acord amb el que disposa el Reglament de l’Oficina del 
Defensor del Ciutadà, es sotmeten a la consideració del plenari municipal, mitjançant el present 
document que el sotasignat Defensor del Ciutadà, eleva a la Corporació als efectes del seu 
coneixement i, si s’escau, atorgar-hi la seva aprovació. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies senyor Baulies, moltes gràcies per la seva tasca i per la seva explicació. No em consta 
que cap portaveu vulgui fer us de la paraula i hi ha acord de tots els grups per aprovar aquest 
document. Per tant quedaria aprovat per unanimitat. Moltes gràcies.

Sr. Baulies:
Moltes gràcies a vostès. Gràcies senyor Alcalde.



APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 
Alcalde president:
La senyora Sánchez pot prendre possessió del seu escó. Molt bé, si els sembla passaríem amb l'ordre 
del dia, passaríem ara a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, el punt número 5 
que és un punt de tràmit, senyora Secretària, 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPALDICTAMEN RELATIU A DESIGNAR NOUS REPRESENTANTS DEL GRUP MUNICIPAL    
DDDD''''ACCIÓ GRANOLLERS AL CONSELL DE JOVENTUT I AL CONSELL DE CULTURA ENACCIÓ GRANOLLERS AL CONSELL DE JOVENTUT I AL CONSELL DE CULTURA ENACCIÓ GRANOLLERS AL CONSELL DE JOVENTUT I AL CONSELL DE CULTURA ENACCIÓ GRANOLLERS AL CONSELL DE JOVENTUT I AL CONSELL DE CULTURA EN    
SUBSTITUCIÓ DELS ACTUALS DEL SEU GRUPSUBSTITUCIÓ DELS ACTUALS DEL SEU GRUPSUBSTITUCIÓ DELS ACTUALS DEL SEU GRUPSUBSTITUCIÓ DELS ACTUALS DEL SEU GRUP ....

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

En el Ple Municipal  del 5 de juliol de 2011 es va aprovar el dictamen relatiu a designar els 
representants municipals en diversos òrgans i organismes. 

El Grup Municipal d'Acció Granollers manifesta la seva voluntat de designar nous representants al 
Consell de Joventut i al Consell de Cultura  en substitució dels actuals representants  del seu grup .

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

Primer. - Designar al senyor  ANDREU CERA i RULLANDREU CERA i RULLANDREU CERA i RULLANDREU CERA i RULL  representant del  Grup Municipal d'Acció 
Granollers al  CONSELL DE JOVENTUTCONSELL DE JOVENTUTCONSELL DE JOVENTUTCONSELL DE JOVENTUT      en substitució del senyor  Àlex Mir i Romero.

Segon. - Designar a la senyora   ELISABET LLAMAS i REINEROELISABET LLAMAS i REINEROELISABET LLAMAS i REINEROELISABET LLAMAS i REINERO representant del  Grup Municipal 
d'Acció Granollers al CONSELL DE CULTURACONSELL DE CULTURACONSELL DE CULTURACONSELL DE CULTURA , en substitució del senyor Guillem Pujadas i Jané.

Tercer. -Comunicar aquest acord als interessats, als grups municipals, al Consell de Joventut  i al 
Consell de Cultura. 

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

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 6,

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTATÀREA DE TERRITORI I CIUTAT

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE L''''ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARCASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARCASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARCASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC    
TERRITORIAL DEL CIRCUIT  DE LA QUAL FORMEN PART EL CONSELL COMARCAL DELTERRITORIAL DEL CIRCUIT  DE LA QUAL FORMEN PART EL CONSELL COMARCAL DELTERRITORIAL DEL CIRCUIT  DE LA QUAL FORMEN PART EL CONSELL COMARCAL DELTERRITORIAL DEL CIRCUIT  DE LA QUAL FORMEN PART EL CONSELL COMARCAL DEL    
VALLÈS ORIENTAL I ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERSVALLÈS ORIENTAL I ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERSVALLÈS ORIENTAL I ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERSVALLÈS ORIENTAL I ELS AJUNTAMENTS DE GRANOLLERS,,,,    MONTMELÓ I PARETS DELMONTMELÓ I PARETS DELMONTMELÓ I PARETS DELMONTMELÓ I PARETS DEL    
VALLÈSVALLÈSVALLÈSVALLÈS

El 21 de març de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar l'esborrany de conveni a subscriure entre 
l'ajuntament de Montmeló, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Parets del Vallès i el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental per a constituir, mitjançant la fórmula jurídica que resultés més adient, 
una organització associativa local amb l'objectiu d'establir i coordinar les actuacions d'abast municipal 
en l'àmbit territorial del Circuit de Velocitat de Catalunya .



Estudiades les diferents possibilitats, s'ha optat, d'acord amb l'article 133 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, la 
disposició addicional cinquena de la llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local i el Decret 
110/1996, de 2 d'abril, pel qual es regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals 
de Catalunya, en crear l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT. Aquesta 
normativa estableix que els ens locals, no necessàriament tots, ni tan sols els d'un mateix tipus, es 
poden associar, en funció d'una determinada condició geogràfica o de característiques específiques, 
en organitzacions per a protegir i promoure llurs interessos comuns i tenen personalitat jurídica pròpia .

L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT, formada pels Ajuntaments de 
Granollers, Montmeló i Parets del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental i es regirà pels 
següents Estatuts:

ESTATUTS DE LESTATUTS DE LESTATUTS DE LESTATUTS DE L ''''ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUITASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUITASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUITASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT

TÍTOL ITÍTOL ITÍTOL ITÍTOL I ....    DISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALSDISPOSICIONS GENERALS ....

Clàusula 1. Constitució i denominació de l'Associació naturalesa i personalitat jurídica .
Amb la denominació Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit, els Ajuntaments de 
Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal, constitueixen una Associació d'ens 
locals a l'empara del que preveu la disposició addicional cinquena de la llei 7/85 Reguladora de les 
Bases de Règim Local, els articles 133 i següents del D.L. 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 110/1996 de 2 d'abril, pel qual es 
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre especial 
del Departament de Governació i Relacions Institucionals .
(Ordre GAP/254/2007 d'11 de juliol)
L'Associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada voluntàriament pels municipis 
de  Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal .
L'àmbit territorial de l'Associació és el territori dels municipis que son membres de l 'Associació.

Clàusula 2. Seu social.
El domicili de l'Associació serà la seu de l'Ajuntament de Montmeló, a la Plaça de la Vila, núm. 1 i on 
s'ubicarà i es guardaran els llibres d'actes i de les resolucions que es dicten.
La presidència de l'Associació podrà disposar que les sessions dels òrgans col�legiats es celebrin a la 
seu de l'Associació o en altre dependència dels Ajuntaments que en formen part o a la seu del Consell 
Comarcal.

Clàusula 3. Duració de l'Associació.
L'Associació tindrà una durada indefinida.

Clàusula 4. Objectiu i finalitats de l 'Associació.
1. Establir un anàlisi conjunta de l'estat urbanístic de l'àmbit, de les infraestructures del Circuit de 
velocitat de Catalunya, vist des de la doble perceptiva municipal i territorial i contrastar les demandes 
noves del programa del Circuit, com instal�lació superespecialitzada, amb les dels municipis dels que 
forma part, des d'una òptica d'ordenació integral del territori.
2. Detectar les potencialitats de l'entorn del Circuit de velocitat de Catalunya mitjançant l'anàlisi de  
noves oportunitats (culturals, hoteleres, infraestructures, paisatgístiques, ambientals) a part de les 
econòmiques i esportives.
3. Proposar la programació i ubicació territorial del dimensionat real de la demanda de nous espais 
i àmbits per al funcionament integral del Circuit i el territori considerant els següents factors :
- d'especificitat respecte el programa estricte del Circuit de velocitat de Catalunya .
- de compatibilitat entre el programa  del Circuit de velocitat de Catalunya i altres programes dels 
municipis. 
- de gestió conjunta del programa territorial pels municipis, les administracions supramunicipals i el 
propi ens del Circuit.
- de vinculacions mediambientals del territori ordenat .
4. Coordinar les determinacions dels planejaments municipals sobre el Circuit i el seu entorn amb 
un marc d'ordenació amb criteris homogenis i coherents, tant pel que fa a les opcions d'ordenació 
territorial, com als projectes d'escala intermèdia, a les normes urbanístiques i a les diverses 
ordenances que regulin les condicions de l 'edificació, l'ambient, els usos i les activitats.



5. Impulsar la creació de Consells de Participació Sectorial en el si de l'Associació per tal de 
facilitar la participació dels agents econòmics-socials, culturals, esportius, amb la finalitat d'integrar la 
participació ciutadana i llurs associacions en els assumptes de l 'Associació.

Clàusula 5. Règim jurídic aplicable a l 'Associació.
El règim jurídic aplicable a l'Associació és el previst als presents estatuts, els articles 133 i següents 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, el Decret 110 de 2 d'abril de 1996 
(DOGC núm. 2192) i en els aspectes no fixats per aquesta normativa per la de règim local i per la 
legislació general sobre associacions .
Els actes de l'Associació no poden vincular ni condicionar actes i acords dels òrgans dels ens que la 
integren en l'àmbit de les activitats, les funcions i els serveis de la competència d 'aquells.
Les actuacions administratives que efectuï l'Associació en tot allò no previst en els presents estatuts 
es regirà per les prescripcions contingudes a la normativa de règim local aplicable als ens locals de 
Catalunya.
La contractació d'obres, subministres i serveis, s'ha d'adaptar a la Llei de Contractes del Servei Públic.

TÍTOL IITÍTOL IITÍTOL IITÍTOL II ....    GOVERN I ADMINISTRACIÓGOVERN I ADMINISTRACIÓGOVERN I ADMINISTRACIÓGOVERN I ADMINISTRACIÓ

Clàusula 6. Òrgans de l'Associació.
L'Associació s'estructura en els òrgans següents:
a) L'assemblea general, que a tots els efectes es denominarà Consell Territorial General .
b) La Junta directiva que passarà a denominar-se: Comitè Executiu.
c) La presidència i viceprecidència del Consell Territorial General .
d) La presidència del Comitè Executiu.
e) Les Comissions Sectorials que desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i consulta o de 
proposta amb la finalitat d'ésser òrgans de participació pel bon funcionament de l 'Associació.

Clàusula 7. Consell Territorial General .
1. El Consell Territorial General és l'òrgan superior de decisió i administració de l'Associació i 
estarà format pels municipis de  Granollers, Montmeló, Parets del Vallès i el Consell Comarcal .
2. El Consell Territorial General format inicialment pels membres següents :
- Els respectius alcaldes/ses dels municipis que integren l'Associació i el president del Consell 
Comarcal.
- 2 representants de cada un dels municipis que ostenten la condició de regidors .
- 2 representants del Consell Comarcal que ostenten la condició de consellers .
Cadascun dels representants tindrà dret a vot que serà indelegable.
El Consell Territorial General haurà de renovar-se obligatòriament després de cada eleccions locals i 
tindrà una vigència màxima de 4 anys.
El Consell Territorial General estarà presidit per l'alcalde de Montmeló. Hi haurà un vicepresident, 
càrrec que correspon a l'alcalde de Granollers.
Els membres del Consell Territorial General no percebran cap retribució per l'exercici del càrrec.  No 
obstant tindran dret a la percepció d'indemnitzacions per les despeses efectives que els ocasioni 
aquest exercici, segons les normes d'aplicació general en les Administracions públiques i les que en 
desenvolupament d'aquestes pugui aprovar el propi Consell General.

Clàusula 8. Competències del Consell Territorial General .
El Consell Territorial General té les següents competències :
a) L'elecció i el cessament de la presidència del Comitè Executiu i dels membres del Consell 
Executiu i controlar-ne l'activitat.
b) L'aprovació del pressupost anual de l'Associació elaborat pel Comitè Executiu i la ratificació de 
l'import de les quotes de contribució i sosteniment de l'Associació proposades prèviament pel Comitè 
Executiu.
c) Aprovar, si s'escau, la modificació d'aquests estatuts.
d) Aprovar els reglaments que desenvolupin els estatus i les seves modificacions, així com el 
reglament de règim intern.
e) Resoldre els recursos que plantegin pels socis entre els acords adoptats pel Comitè Executiu .
f) La ratificació dels acords del Consell Executiu de nomenament de socis extraordinaris de 
l'Associació.
g) Acordar la dissolució de l 'Associació.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva dels associats .
i) La disposició i alienació de béns i drets de l 'Associació.



j) La ratificació dels convenis realitzats amb altres entitats públiques o privades .
k) Qualsevol altre competència no atribuïda expressament a altres òrgans i totes aquelles que li 
corresponguin per analogia al Ple dels Ajuntaments segons les lleis i reglaments de règim local .

Clàusula 9. Convocatòria del Consell Territorial General .
1. El Consell Territorial General es reunirà en sessió ordinària, amb la convocatòria prèvia de la 
seva presidència, com a mínim un cop a l'any, per aprovar, si s'escau, la gestió de l'òrgan de govern, 
el pressupost i els comptes anuals.
2. El Consell Territorial General funcionarà en règim de sessions ordinàries amb la periodicitat 
preestablerta que acordi, com a mínim anual, i extraordinàriament que poden ser a més urgents, 
prèvia convocatòria de la presidència per decisió pròpia o a sol�licitud de tres membres del Consell 
Territorial General.
3. Les sessions s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació de manera 
individual i per mitjans digitals (s'exclou el dissabte com a dia hàbil). A la convocatòria s'adjuntarà 
l'esborrany de l'Acta o les actes de les sessions anteriors que hagin de ser aprovades. 
Així mateix la convocatòria ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la 
reunió en primera convocatòria. L'ordre del dia de la sessió del Consell Territorial General serà 
confeccionada pel Comitè Executiu qui també decideix el lloc on s 'ha de celebrar la reunió en primera i 
segona convocatòria.

Clàusula 10. Funcionament del Consell Territorial General .
1. El president de l'Associació presidirà les reunions del Consell Territorial General. En cas 
d'impossibilitat d'aquest, el substituirà el vicepresident 1r.
2. Actuarà com a secretari el que ho sigui de l'Associació o en cas d'impossibilitat d'aquest qui la 
presidència designi. El secretari redactarà l'acta de cada reunió que han de signar ell mateix i el 
president i que ha d'incloure la data i el lloc de la reunió, l'ordre del dia, els assistents i un resum dels 
assumptes tractats, les intervencions de les quals s'hagi demanat constància i els acords adoptats, 
amb indicació del resultat de les votacions i de les majories amb que s 'han adoptat.
3. Al començament de cada reunió del Consell Territorial General el president preguntarà si algun 
membre del Consell ha de formular alguna observació a l'acta de la sessió anterior que s'havia 
distribuït juntament amb la convocatòria i si no formulen observacions es considerarà aprovada. Si es 
formulen es debatran i es decideixen les esmenes que fossin precedents.
En cap cas podrà modificar-se les fons dels acords adoptats i únicament podran esmenar-se errors 
materials o de fet.
4. El Consell Territorial General es constitueix vàlidament en primera convocatòria amb 
l’assistència d'un terç dels seus membres. Aquest quòrum s'ha de mantenir durant la sessió.
Si la sessió no es pogués celebrar per manca de quòrum d'assistència, s'entendrà reiterada la mateixa 
convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per mitja hora més tard. Si no s'obté el quòrum 
establert, es suspendrà la sessió.
5. No es podrà celebrar cap sessió sense l'assistència del president i del secretari o de les 
persones que legalment els substitueixin.
6. En les sessions ordinàries s'inclourà sempre l'apartat de precs i preguntes.
7. El Consell Territorial General en sessió ordinària o extraordinària podrà adoptar qualsevulla 
classe d'acords que no siguin contraris a la Llei, als Estatuts o als fins de l'Associació.
Els acords s'adoptaran per majoria simple de vots dels seus membres presents. En cas d'empat el vot 
de qui presideix és diriment o s'entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots 
en contra, sense comptar-hi les abstencions.
Sens perjudici del paràgraf anterior, serà necessari el vot favorable de les tres quartes parts dels 
associats per adoptar els acords relatius a:
a) Modificació dels Estatus.
b) La federació o fusió amb altres associacions així com l 'escissió o transformació de l 'Associació.
c) L'alineació o disposició de béns.
d) La dissolució de l'entitat.

Clàusula 11. La Presidència i Vicepresidència del Consell Territorial General .
1. Son atribucions de la presidència del Consell Territorial General  
a) Exercir l'alta direcció de l'Associació.
b) Executar i vetllar per l'acompliment dels acords adoptats pel Consell Territorial General .
c) Representar de manera judicial i extrajudicial l 'Associació.
d) Subscriure en nom de l'Associació els contractes i convenis per l'acompliment de les seves 
finalitats.



e) Sol�licitar i acceptar subvencions de les diferents administracions públiques o d 'altres ens.
f) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del Consell 
Territorial General.
g) Qualsevol altre que li vingui assignada pel Consell Territorial General .
Així com totes aquelles que essent inherents a les comeses pròpies de l'Associació, la normativa del 
règim local li atribueixi a l 'Alcalde.
Llevat de les lletres c) i g) d'aquest apartat, son delegables en la vicepresidència totes les atribucions .
La presidència del Consell Territorial General podrà delegar en la presidència del Comitè Executiu les 
atribucions regulades en els apartats d) i e) d'aquest article.
2. Son atribucions de la vicepresidència del Consell Territorial General les que la presidència del 
Consell Territorial General li delegui i les que siguin atribuïdes pel Consell Territorial General en 
execució dels seus acords. El vicepresident substitueix a la presidència del Consell Territorial General 
en els casos de vacant, d'absència, impossibilitat o qualsevol altre causa justificada .

Clàusula 12. El Comitè Executiu.
1. El Comitè Executiu és l'òrgan de direcció de l'Associació, sens perjudici de les atribucions 
pròpies del Consell Territorial General .
2. El Comitè Executiu està format pels alcaldes dels municipis que integren l'Associació i pel 
president del Consell Comarcal.
3. La presidència del Comitè Executiu serà designada pel Consell Territorial General i ostentarà el 
càrrec durant un període màxim de quatre anys de renovació forçosa quan hi hagin eleccions locals .
4. El nomenament i cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari, amb el vist-i-plau 
del president i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.
5. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini del seu mandat pot esdevenir-se per:
a) mort o declaració d'absència
b) malaltia que incapaciti.
c) venciment del càrrec.
d) pèrdua de la condició d'electe.
e) Renúncia voluntària justificada davant el Comitè Executiu .
f) Qualsevol altre que estableixi la llei o estatuts .

Clàusula 13. Competències del Comitè Executiu.
a) Representar, dirigir i administrar l'Associació la manera més amplia que reconegui la llei, així 
mateix, complir les decisions preses pel Consell Territorial General d'acord amb les normes, 
instruccions i directrius que el Consell Territorial General estableixi .
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics, per 
exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents .
c) Dirigir el procés de promoció, desenvolupament i participació de l'àmbit territorial objecte de 
l'Associació.
d) Elaborar els pressupostos, els plans d'actuació i els programes anuals d'activitats.
e) Aprovar la contractació, inclosa la de personal que pugui tenir l 'Associació i la despesa general dins 
les previsions pressupostàries.
f) Acceptar donacions de qualsevol tipus.
g) Acordar els convenis de col�laboració de l 'Associació amb altres entitats.
h) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici al Consell Territorial General perquè els 
aprovi i confeccionar els pressupost de l 'exercici següent.
i) Aprovar els acords per a la fixació de la forma i import de la contribució al sosteniment de 
l'Associació amb notificació posterior al Consell Territorial General .
j) Qualsevol altre facultat que hi hagi estat delegada expressament.

Clàusula 14. Funcionament del Comitè Executiu.
1. Presideix el Comitè Executiu el seu president. En cas d'impossibilitat d'aquest el presidirà el 
membre del Comitè Executiu  designat a l'efecte per la presidència d'aquest òrgan.
2. Actuarà de secretari qui ho sigui de l'Associació.
3. El Comitè Executiu requerirà per constituir-se en primera convocatòria l'assistència d'un terç del 
nombre legal de membres que en cap cas podrà ésser inferior a dos.
4. El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària amb convocatòria prèvia de la presidència 
almenys 4 cops l'any ( 1 per cada trimestre) i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada per 
la presidència o a petició d'un terç del nombre dels membres.
5. El Comitè Executiu celebrarà la reunió convocada en el lloc establert per l 'ordre del dia. 
6. Els acords del Comitè Executiu s'adoptaran per majoria simple i seran executius de les moment 



en que s'adoptin, llevat que s'hagin adoptat en termes que diguin el contrari.
7. La convocatòria haurà d'expressar la relació d'assumptes que cal debatre i els expedients 
corresponents i haurà de fer-se com a mínim amb una antelació de dos dies hàbils.
8. Les sessions no seran públiques

Clàusula 15. Presidència del Consell Executiu.
1. La presidència té les següents atribucions:
a) Formar l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Comitè Executiu i 
dirigir les seves deliberacions .
b) Dirigir la gestió econòmica i administrativa de l 'Associació.
c) Executar i vetllar per l'acompliment dels seus acords.
d) Actuar per delegació de la presidència del Consell Territorial General .

Aquestes competències, excepte la d) son delegables a la vicepresidència.
El vicepresident del Consell Territorial General substitueix la presidència del Consell Executiu en els 
casos de vacant, absència o impossibilitat o qualsevol altre causa que estableixi el Consell Territorial 
General, o en el seu defecte, pel que disposi la presidència del mateix .

Clàusula 16. El Secretari de l'Associació.
El secretari o secretària de l'Ajuntament de l’Ajuntament de Montmeló actuarà com a secretari del 
Consell Territorial General i del Consell Executiu i pot delegar les seves funcions en qualsevol altre 
secretari/a dels municipis associats o funcionari lletrat .
El secretari/a assistirà a les sessions amb veu però sense vot i li correspon aixecar les actes, expedir 
certificacions dels acords i prestar l 'assessorament jurídic.

Clàusula 17. El Tresorer de l'Associació.
El tresorer o tresorera de l’Ajuntament de Montmeló actuarà com a tresorer del Consell Territorial 
General i del Consell Executiu i serà qui exercirà les tasques de control i fiscalització de la gestió 
economico-financera, pressupostària i de la comptabilitat.

Clàusula 18. Les Comissions Sectorials.
Per acord del CGT es podran crear comissions de participació sectorial amb la finalitat d'integrar la 
participació dels ciutadans, associacions, agents econòmics-socials, culturals, esportius, etc.
a) Les comissions sectorials desenvoluparan exclusivament funcions d'informe i consulta i si s'escau 
proposta quan el sector d'activitat corresponent. 
b) La composició, l'organització i l'àmbit de les comissions seran establertes per acord plenari .
c) Cada comissió serà presidida forçosament per un membre de l'associació nomenat i separat 
lliurament pel president de la CGT. 

TÍTOL IIITÍTOL IIITÍTOL IIITÍTOL III ....    RÈGIM ECONÒMICRÈGIM ECONÒMICRÈGIM ECONÒMICRÈGIM ECONÒMIC

Clàusula 19. Règim econòmic i comptable.
El pressupost anual de l'Associació serà confeccionat pel Comitè Executiu i serà sotmès a  aprovació 
en el Consell General. L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural, llevat el primer que 
començarà el dia de l'acte de constitució i finirà el 31 de desembre següent.

Clàusula 20. Recursos Econòmics.
1. L'Associació comptarà amb els següents recursos econòmics:

a) Aportacions ordinàries o de funcionament de l'Associació.
b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes.
c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, en el seu cas.

2. El Consell General, en aprovar el pressupost anual, fixarà les aportacions dels socis. Aquestes 
podran ser en efectiu o en espècie. Les aportacions extraordinàries o vinculades a projectes 
s'aprovaran en cada cas.
3. El Comitè Executiu podrà concertar operacions de crèdit amb qualsevulla entitat financera, per 
termini no superior al vigent exercici pressupostari, per atendre necessitats transitòries de tresoreria 
en relació amb l'execució del pressupost.

Clàusula 21. Retribucions.
Tots els socis, a través de la seva representació, exerciran els càrrecs del Consell General i del 
Comitè Executiu gratuïtament, sense perjudici de poder ser reemborsats de les despeses i danys que 



l'exercici de la seva funció els ocasioni i del dret a la bestreta, d'acord amb els criteris establerts pel 
Comitè Executiu. No es distribuiran en cap cas els guanys eventualment obtinguts entre els associats .

TÍTOL IVTÍTOL IVTÍTOL IVTÍTOL IV ....    FUSIÓFUSIÓFUSIÓFUSIÓ,,,,    ESCISSIÓ I TRANSFORMACIÓESCISSIÓ I TRANSFORMACIÓESCISSIÓ I TRANSFORMACIÓESCISSIÓ I TRANSFORMACIÓ

Clàusula 22. Fusió, escissió i transformació.
1. L'eventual escissió, fusió i/o transformació es regiran pel que estableix la Llei 4/2008, de 24 
d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la normativa 
vigent aplicable.
2. En qualsevol cas, si el Consell General ho considera convenient, mitjançant acord amb el vot 
favorable de les dues terceres parts dels associats, l'Associació podrà procedir a la seva fusió amb 
una altra associació, escissió i/o transformació en la fórmula jurídica que es consideri més adequada 
per a una millor consecució dels objectius previstos en aquests Estatuts .

TÍTOL VTÍTOL VTÍTOL VTÍTOL V....    DISSOLUCIÓ DE LDISSOLUCIÓ DE LDISSOLUCIÓ DE LDISSOLUCIÓ DE L ''''ASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓASSOCIACIÓ ....

Clàusula 23. Dissolució de l'Associació.
1. L'Associació es podrà dissoldre per acord del Consell General convocat de manera 
extraordinària amb aquesta finalitat. L'acord de dissolució requerirà majoria de tres quartes parts dels 
membres presents, que representin la majoria de socis de l 'Associació.
2. L'Associació també es podrà dissoldre en els següents casos:
a) Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir l'Associació o impossibilitat d'assolir-la, 
llevat que el Consell General n'acordi la modificació.
b) Baixa dels associats.
c) Obertura de la fase de liquidació en el concurs.
d) Les altres que estableixin la llei o els Estatuts .

Clàusula 24. Destí del patrimoni social.
Un cop acordada la dissolució, el Comitè Executiu adoptarà les mesures adients, tant pel que fa a la 
destinació dels béns i drets de l 'Associació com a l'extinció i liquidació de qualsevol operació pendent .
En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l'Associació en el moment de la dissolució 
s'aplicarà a la realització d'activitats vinculades als fins de l'Associació, sense que es pugui distribuir 
entre els associats, i sempre segons allò que estableix l 'article 324-6 del Codi Civil de Catalunya."

Atès que l'article 133.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que per la creació d'organitzacions associatives 
d'àmbit català cal l'acord de creació pres pels ens locals interessats i l'aprovació dels estatuts pels 
quals s'ha de regir l'Associació.

L'article 136 del mateix text legal estableix que en els aspectes no fixats per aquest títol, s'ha d'aplicar 
la legislació general sobre associacions i l'article 15 del Decret 110/1996, de 2 d'abril, pel qual es 
regula el règim de les organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya preveu que per a la 
constitució de les associacions caldrà que els ens locals preguin l'acord per majoria absoluta del 
nombre legal dels seus membres.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Expressar la voluntat de constituir l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL 
CIRCUIT de la qual en formaran part els Ajuntaments de Granollers, Montmeló i Parets del Vallès i el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental amb l'objectiu d'establir i coordinar les actuacions d'abast 
municipal en l'àmbit del Circuit de Velocitat de Catalunya.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar els Estatuts que regiran l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL 
CIRCUIT, transcrits a la part expositiva d'aquest acord i sotmetre'ls a informació pública en un termini 
de TRENTA DIES, mitjançant anunci publicat al BOP i als taulells d 'anuncis dels associats.

TercerTercerTercerTercer .... Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendran aprovats i se sol�licitarà al Departament de Governació i Relacions Institucionals la 
inscripció de l'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PARC TERRITORIAL DEL CIRCUIT al Registre especial 
d'associacions d'àmbit territorial català. 



Alcalde president:
Molt bé, té la paraula per fer la presentació d'aquest punt el Tinent d'Alcalde de l'Àrea de Territori i 
Ciutat, senyor Terrades, endavant, 

Sr. Terrades:
Gràcies Alcalde, l'objectiu de la constitució d'aquesta Associació de Municipis del Parc Territorial del 
Circuit com hem anomenat obeeix a la necessitat de tenir una visió conjunta des del mon local , amb la 
voluntat de coordinar les polítiques amb el govern del país al voltant del que passa al Circuit de 
Catalunya. És una gran infraestructura de país que tenim la sensació que està no del tot aprofitada. 
Des de la llarga trajectòria que ja te aquesta infraestructura ubicada al cor mateix del mateix Vallès 
Oriental.

Per tant els tres municipis implicats, les tres ciutats implicades, Montmeló, Parets del Vallès, 
Granollers i també el Consell Comarcal que també hem tingut l 'expressa voluntat de que s'incorpori en 
aquest projecte en aquesta visió conjunta creiem que cal establir un anàlisi conjunt de l'estat 
urbanístic d'aquest àmbit. De les infraestructures que hi ha, de les noves necessitats d'imaginar el 
futur. ¿Per fer què? Doncs justament per aprofitar les sinergies que genera una infraestructura 
d'aquestes característiques en el nostre territori, amb la voluntat també de desenvolupar activitats 
econòmiques vinculades amb la indústria, amb l'activitat del motor en sentit ampli. 

Nosaltres creiem que hem d'explorar l'oportunitat de desenvolupar projectes que aportin beneficis no 
només econòmics, si no beneficis territorials i socials aprofitant, torno a repetir, aquesta gran 
infraestructura de país al Vallès Oriental .

Ens hem de dir que en el Vallès Oriental i que a la nostra ciutat de Granollers disposem, no de totes, 
però disposem d'excel�lents infraestructures que fa que sigui un lloc ideal per celebrar tota mena 
d'esdeveniments. No fa falta mirar només a la capital del país, nosaltres tenim la capacitat suficient 
per desenvolupar projectes. És un repte que tenim tots, Ajuntaments però també el govern del país. 
¿Quins son aquests reptes? Des de la visió que tenim els municipis a on hi ha el Circuit de Catalunya, 
el Circuit de Montmeló, doncs treballar justament amb les comunitats locals per aprofitar tots els fluxes 
de visitants però també els fluxes econòmics que es poden generar al voltant d'aquesta 
infraestructura.

Nosaltres creiem que cal impulsar el Pla Director Urbanístic de l'entorn del Circuit. Aquest no és un 
plantejament nou, ja el vàrem plantejar o l'hem plantejat a tots els governs de Catalunya com a mínim 
en els darrers 10 anys. Li vàrem plantejar en el darrer govern del president Pujol, ho hem plantejat en 
el govern del president Maragall, del president Montilla, certament es van començar a encarregar els 
primers estudis d'aquest Pla director i li hem explicat en el govern del President Mas .

Un Pla Director que no ha de pensar no només en termes immediats de curt plaç. Perquè nosaltres 
creiem que el que cal és planificar estratègicament en una visió a llarg termini. Ens hauríem de fer la 
pregunta i ens hauríem de formular ¿com serà aquesta zona? ¿com hauria de ser aquesta zona? 
¿com podria ser aquesta zona? En els propers 10-15 anys vista. És cert que quan es va començar i es 
varen encarregar els treballs previs del Pla Director Urbanístic la situació econòmica del país, del 
Vallès Oriental i del conjunt de l'estat i del mon era diferent de l'actual. Però justament per això encara 
tenim més la obligació de reflexionar perquè ens ha de servir, perquè ens pot servir aquesta 
infraestructura.

De fet, els Ajuntaments que hem tingut la voluntat de constituir aquesta Associació de Municipis del 
Parc Territorial del Circuit, que pensem, que opinem que hem de pensar en el Circuit no només com 
una infraestructura que de tant en quan hi passen coses, sobretot dos grans esdeveniments al llarg de 
l'any, el gran premi de F1 per un costat i el gran premi de motociclisme. La veritat és que aquesta és 
una infraestructura que hi passen coses i que ens hi porta gent. Un estudi que havia encarregat el 
propi Ajuntament de Granollers i que vàrem posar a disposició del govern de la Generalitat i que 
posarem a disposició de l'Associació de Municipis ens indica que en el Circuit de Montmeló al llarg de 
l'any hi passen al voltant d'un milió de persones. Un milió de persones que hi van al Circuit i que 
probablement no acabem de captar cap al conjunt del territori o no suficientment i no estic parlant 



només d'aquestes dues-centes, dues-centes cinquanta que poden passar en aquells dos grans caps 
de setmana que hi ha els dos grans premis, no no, és el conjunt de persones i d'empreses que poden 
estar vinculades en el Circuit. 

És a dir, hauríem de ser capaços des del punt de vista dels Ajuntaments que hem començat a treballar 
aquest projecte, que el vàrem començar a treballar a l'anterior mandat de pensar en aquest territori 
com  una zona d'innovació, aprofitant també les empreses existents en el territori. Hi ha empreses que 
aposten per la innovació per tal d'executar projectes conjunts amb aquesta voluntat d'innovació. 
Innovació relacionada amb l'activitat industrial però també relacionada amb l'oci, amb les activitats 
socioculturals, amb les activitats de disseny de productes i per tant posar el territori al servei de totes 
aquestes qüestions. També relacionat aquesta capacitat d'innovació amb el coneixement i la formació 
i sobretot relacionat també amb la sostenibilitat. A ningú se li escapa que estem assistint a una 
mutació i a una transformació de la mobilitat, no només a les nostres ciutats, no només en el país, fruit 
de les noves realitats que tenim endavant d'una societat cada vegada més preocupada o que haurà 
d'estar cada cop més preocupada per les polítiques de sostenibilitat i és a través d'aquesta visió, 
d'aquest Pla Director Urbanístic que hauria de concretar la ubicació de noves activitats econòmiques 
en sentit ampli que hem de tenir aquesta voluntat. Això creiem que no podem fer només des de 
l'òptica individual de l'Ajuntament de Montmeló o des de l'òptica individual o la visió única de 
l'Ajuntament de Parets o de l'Ajuntament de Granollers o fins i tot amb la visió única del govern de la 
Generalitat de Catalunya. Es tracta de crear, torno a repetir, espais de col�laboració, espais de treball 
conjunt per tal de aprofitar les sinergies col�lectives al voltant d'un projecte que no només ha de ser o 
que ha estat al llarg d'aquests anys, que és un indret, una gran infraestructura que de tant en quan hi 
passen grans esdeveniments. Nosaltres pensem que cal anar més enllà, que podem treure més 
rendiments i aquesta és la voluntat de la constitució d'aquesta Associació de Municipis del Parc 
Territorial del Circuit per tenir aquesta visió de conjunt sobre el futur d 'aquesta infraestructura que està 
ubicada al Vallès Oriental.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Aquí si que hi ha anunciades intervencions, per part d'Acció Granollers, el senyor Mur, 
endavant, 

Sr. Mur:
Gràcies Alcalde. Bé, el regidor Terrades ens ha parlat de visió conjunta, de gran infraestructura del 
país, d'una zona d'innovació, de beneficis socials. 

Jo dic que malauradament hem tardat exactament 20 anys i 4 mesos ha donar-nos compte de tot això. 
El Circuit de Catalunya es va inaugurar al 1991. Tinc una mica la sensació de que anem tard, de que 
anem tard i que segurament hem perdut alguna oportunitat. Però com es diu en aquestes ocasions: 
val més tard que mai. 

De fet, si mirem la web de Circuit de Catalunya hi apareixen com a promotors, impuls del Circuit, hi ha  
la  Generalitat de Catalunya, el RACC i l'Ajuntament de Montmeló, hi trobem a faltar Granollers 
exercint de capital de la comarca. Ja ens agradat molt que en aquell moment haguéssim tingut 
aquesta visió estratègica de poder apostar per realment aquesta gran  infraestructura de país per 
aquesta visió conjunta per tot el que suposava tenir el Circuit en aquí . 

De fet una de les fites d’aquesta associació, pel que hem vist als seus estatus,  és la de detectar 
potencialitats a l’entorn del Circuit de Catalunya. En aquest sentit Acció Granollers vol recordar , que 
ara fa cinc anys, ERC ja varem proposar un projecte de dinamització que consistia amb la creació d’un 
centre d’investigació tecnològica en alta competició esportiva lligada al món del motor. Entenem que 
en el  moment que vivim de necessitat de  dinamitzar l’economia del país, aquest projecte potser pot 
continuar tenint sentit, per tant el deixem a sobre la taula. 

Una altre aspecte contemplat en els estatuts de l’associació és la possibilitat de crear comissions de 
participació sectorial, això ho aplaudim, sabeu que som partidaris de la participació sectorial, això ho 
aplaudim, sabeu que som partidaris de la participació i en aquest sentit volem proposar que es creï 
una comissió que tingui com objectiu trobar solucions que ajudin a reduir la contaminació acústica que 



es produeix durant la celebració de les curses. Tenim detectats un nivell de decibels superior a les 
que les nostres ordenances municipals permeten. 

Bé, avui el grup municipal d’Acció Granollers ens abstindrem i esperarem les propostes que es vagin 
fent des d’aquesta associació les quals, si considerem oportunes, hi donarem recolzament. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Algun altre grup vol fer ús de la paraula? Si, la senyora Olano, endavant, 

Sra. Olano:
Si, gràcies, senyor Alcalde. Nosaltres també estem d'acord en dinamitzar doncs una infraestructura 
tant important com és el Circuit de Catalunya i que d'alguna manera en aquests moments constitueix 
un referent dintre de Catalunya i per tant ubica i posiciona la nostra comarca en una qüestió que 
competitivament doncs ens diferencia d'altres. Però el que no tenim tant clar i per això ens abstindrem 
és la fórmula jurídica emprada, pensem que es podien posar aquestes polítiques en comú en la simple 
manifestació de voluntat de lluitar per elles, de dinamitzar-les i per tant no entenem la necessitat 
d'aprovar un reglament que a més sobretot, ja hem fet menció en la Junta de Portaveus, doncs tot el 
règim econòmic de reconeixement de taxes de les persones, perdó, d'aportacions de les persones que 
aniran a defensar aquests projectes en nom dels socis que son els ajuntament als quals pertanyen i 
també la capacitat d'endeutament, la veritat, pensem que aquesta no es la via. És més, ja ho diu i és 
veritat que és un reglament amb estructura genèrica que en la part de recursos econòmics fa 
referència a que el Consell General aprovarà un pressupost anual i que dictaminarà quina és la 
participació de cada un dels socis. És a dir, no sabem a Granollers que en objecte si que compartim 
però econòmicament que suposarà, en aquests moments potser el pressupost serà zero, però 
pensem, tornem a dir aquest tipus de dinàmiques es poden defensar, es pot lluitar per elles, es pot 
treballar conjuntament amb els Ajuntaments que defensen la necessitat de defensar i de buscar utilitat 
i noves oportunitats per la gent de la comarca mitjançant aquesta infraestructura però no cal dotar-la 
d'aquesta estructura que per defensar l'objectiu que compartim doncs s'ha creat. 

De totes maneres, si els socis que son els Ajuntaments que formaran aquest Consell ho consideren 
oportú doncs naturalment no serà aquest grup qui posarà cap obstacle, però tornem a dir, no ens 
agrada el tema de les aportacions dels socis, per tant, voldríem saber, encara que es parli si suposarà 
per Granollers algun tipus de compromís i també el tema de que s'endeuti, no només per la situació 
econòmica, si no perquè pensem que aquests projectes que van més enllà de la nostra ciutat que 
inclús com s'ha dit afecten a tota Catalunya, doncs que també tenen que compartir-se amb estudis i 
amb el seu desenvolupament amb els pressupostos de la Generalitat i per tant no pensem que aquest 
lideratge el tinguem que assumir amb cap cost econòmic que vagi més enllà del que pot ser donar 
suport i intentar fer aportacions d'idees i de projectes per la nostra comarca. 

Per tant, el nostre grup, com he manifestat s'abstindrà en aquest punt. Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. El senyor Terrades si vol fer ús de la paraula per la rèplica , 

Sr. Terrades:
Si, molt breument. Probablement tingui raó la senyora Olano que per aquest tipus de dinàmiques que 
volem iniciar no faci falta una fórmula jurídica com la que s 'ha adoptat. Hem intentat adoptar la fórmula 
més light de l'Associació de Municipis però ho hem fet més enllà de que les reflexions que cada 
Ajuntament acaba fent al llarg d'aquests 20 anys, sobre el que que podríem fer del Circuit, el que cal i 
jo crec que aquesta és la reflexió que han arribat els alcaldes d'aquestes tres ciutats, el que cal més 
enllà de la reflexió és, escolti, la visualització de que anem a una. Volem que es dinamitzi, perquè el 
lideratge, que tot i que és cert, que a mi m'agradaria que el govern del meu país, sigui quin sigui el 
color perquè ja li asseguro que tampoc ens vàrem acabar de sortir amb l'anterior govern ni amb l'altre, 
ara veurem, assumeixi algun tipus de lideratge. El que si que té que haver-hi és un lideratge de base 
territorial, perquè tal i com ho veiem nosaltres i diguem que, en tot cas, les divergències del mon local 



amb els governs del país, miri que ja li poso en plural, tenen a veure amb l'enfoc respecte a la possible 
rendibilitat en termes socials i territorials d'aquest projecte, dit d'una altra manera, hi ha algú que 
pensa com pagarà els milions que pot costar la celebració d'un gran premi de F1 i els ajuntaments el 
que veiem és que al voltant del Circuit hi ha un territori que hauria de tenir les seves oportunitats i 
gaudir-se'n, com fan a altres parts del mon. El que nosaltres li diem al govern del país és que hem de 
treballar conjuntament, no s'ha de pensar només en com acabarem pagant aquesta cursa, si no el 
rendiment, per això deia el rendiment social que pot tenir en termes econòmics aquests espais .

És a dir, deixi'm dir-li d'una altra manera, no si val que per acabar, tenint en compte que el sostre 
actual del Circuit de Velocitat està esgotat, tindrem que solucionar algunes de les necessitats que 
pugui tenir aquesta infraestructura, necessitats de modernització, etc, etc. Doncs es pensi en el 
territori que hi ha portes a fora del Circuit que curiosament doncs els titulars no és el govern de la 
Generalitat, sinó que son els Ajuntaments i a l'hora de pensar en aquesta economia de base territorial 
s'oblidi dels Ajuntaments. Per això els Ajuntaments han decidit, d'acord col�laborarem amb el govern, 
el govern ha de liderar però nosaltres també volem ser-hi, les ciutats també volem ser-hi perquè les 
infraestructures acaben estant en un territori que aporta beneficis i que pot portar molèsties, per tant 
aquí es tracta de que tots tinguem un horitzó clar de cap a on es vol anar. Circuit per solucionar els 
problemes interns però també per tenir aquesta visió de conjunt i per això hem fet aquesta proposta. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor : 20  PSC: 13 CIU: 6 ICV-EUiA-E: 1
Vots en contra :  Cap.
Abstencions :  5 PP: 4 AG: 1

Alcalde president:
Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, el punt número set, endavant 
senyora Secretària, 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL�LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVADICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL�LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVADICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL�LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVADICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL�LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA    
DE LDE LDE LDE L''''EXPEDIENT RELATIU AL CANVI DE MODALITAT DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTAEXPEDIENT RELATIU AL CANVI DE MODALITAT DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTAEXPEDIENT RELATIU AL CANVI DE MODALITAT DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTAEXPEDIENT RELATIU AL CANVI DE MODALITAT DINS EL SISTEMA DE GESTIÓ DIRECTA    
DELS ORGANISMES AUTÒNOMS EN MATÈRIA EDUCATIVADELS ORGANISMES AUTÒNOMS EN MATÈRIA EDUCATIVADELS ORGANISMES AUTÒNOMS EN MATÈRIA EDUCATIVADELS ORGANISMES AUTÒNOMS EN MATÈRIA EDUCATIVA

1111.... Atès l'acord plenari de data 29 de novembre de 2011, pel qual es prengué l'acord i es sotmeté a 
informació pública l'expedient relatiu al canvi de modalitat dins el sistema de gestió directa dels 
Organismes Autònoms en matèria educativa.

2222.... Atès que, dintre del termini d'informació pública, el Sr. Ricard Saurí i Conejero, amb DNI núm. 
37572423-Z, ha presentat al�legacions relatives a la manca d'aprovació de l'acta de la Junta de 
Patronat celebrada en data 15 de novembre de 2011, i a la manca d'acceptació formal de la seva 
dimissió com a membre de la Junta de Patronat presentada en data 22 de novembre de 2011. 

3333.... Atès que, de conformitat a l'informe jurídic incorporat a l'expedient, és procedent desestimar les 
al�legacions formulades en base als motius següents:

– La manca d'aprovació de l'acta de la Junta de Patronat celebrada en data 15 de novembre de 
2011. 
L'acta és un document on es registra allò succeït, tractat i acordat en una reunió, junta o 
assemblea. És una evidència històrica que dóna fe de l'evolució i de les decisions que es 
prenen. 
Les previsions legals contingudes al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, fan 
referència a la formalització d'actes i certificacions en el desenvolupament de la vida de l'ens 
amb personalitat jurídica pròpia, amb previsió de la necessària aprovació de l'acta per 
incorporar-la al corresponent llibre. 
Atès que no es poden celebrar sessions de forma indefinida en el temps amb l'únic pretext 
d'anar aprovant la última acta, i de conformitat a allò disposat a l'article 20.3 de la Llei 26/2010, 
de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
l'acta de la darrera sessió del Patronat, celebrada en data 23 de gener de 2012, ha estat 



aprovada a la mateixa reunió. 
Aquesta sessió contenia, dins l'ordre del dia, l'aprovació de la sessió celebrada en data 15 de 
novembre de 2011, quedant esmenada aquella deficiència. 

– La manca d'acceptació formal de la dimissió com a membre de la Junta de Patronat, 
presentada pel senyor Saurí en data 22 de novembre de 2011. 
Mitjançant escrit del President del Patronat, de data 16 de gener de 2012, ha estat acceptada 
formalment la dimissió del senyor Saurí com a membre de la Junta de Patronat, havent-se donat 
compte d'aquesta dimissió, igualment, a la darrera sessió de Patronat, celebrada en data 23 de 
gener de 2012. Queda, doncs, esmenada aquesta mancança.

4444.... Atès que el tràmit procedent, d'acord amb l'article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (DOGC de 23 de juny de 1995), 
és l'aprovació definitiva de l'expedient relatiu al canvi de modalitat dins el sistema de gestió directa 
dels Organismes Autònoms en matèria educativa pel Ple de la Corporació, prèvia resolució de les 
al�legacions formulades.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret : 

1111.-.-.-.-    De conformitat a allò que disposa l'article 132.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, Ple podrà 
acordar l'establiment dels ens descentralitzats amb personalitat jurídica pròpia, quan així  ho 
aconsellin la necessitat d'una major eficàcia en la gestió, la complexitat de la mateixa, l'agilització dels 
procediments, l'expectativa d'augmentar o millorar la financiació, o la conveniència d'obtenir un major 
grau de participació ciutadana en l'activitat de prestació dels serveis.  

2222.-.-.-.-    D'acord amb allò que disposen l'article 23 dels Estatuts del “Patronat de l'IES Escola Municipal del 
Treball ”, a l'article 23 dels Estatuts del “Patronat Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària 
Salvador Llobet”, a l'article 23 dels Estatuts del “Patronat de l'Escola Municipal de Música Josep M. 
Ruera”, i a l'article 23 dels Estatuts “Patronat de les Escoles Bressol Municipals”, els diferents 
Patronats s'extingiran per les causes previstes a l'article 208 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals  (ROAS).

3333.-.-.-.-    De conformitat a allò establert a l'article 208 del ROAS, l'organisme autònom s'extingeix per acord 
del Ple de la corporació, quan es consideri convenient gestionar el servei per una altra modalitat 
diferent, entre les previstes legalment. 

4444.-.-.-.- D'acord amb allò que disposa l'article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases 
de règim local (LBRL), en la seva qualitat d'Administració pública de caràcter territorial, i dins les 
seves competències, correspon als municipis la potestat d'autoorganització. 

5555.-.-.-.- D'acord amb allò establert a l'article 188.4 del ROAS, la facultat d'establir el sistema de gestió dels 
serveis públics correspon als ens locals en l 'exercici de la seva potestat organitzativa. 

6666.-.-.-.-    De conformitat a l'establert a l'article 249.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, i de conformitat a l'establert a 
l'article 188 del ROAS, la gestió directa dels serveis públics es pot prestar, entre altres, adoptant les 
formes següents:

a. Gestió pel mateix ens local
b. Organisme autònom

7777.-.-.-.-    D'acord amb allò establert a l'article 85bis.1.a) de LBRL, la creació, modificació, refundició i 
supressió de la gestió directa mitjançant organismes autònoms locals, correspondrà al Ple de 
l'Ajuntament.

 8888.-.-.-.-  De conformitat a allò establert a l'article 209 del ROAS, es determinen els efectes de l'extinció de 
l'organisme autònom:
1.- L'extinció de l'organisme autònom comporta que els béns, els drets i les obligacions s 'incorporen al 
patrimoni de l'ens local, el qual el succeeix universalment.
2.- Els béns que formen part de l'actiu, atesa la seva naturalesa, s'han d'incorporar al domini públic o 
als béns patrimonials de l'ens local.
3.- Els béns procedents d'una donació o fundació han de rebre la destinació que hagin previst els 



donants o fundadors.

9999.-.-.-.-    D'acord amb l'establert a l'article 24 dels Estatuts del “de l'IES Escola Municipal del Treball ”, a 
l'article 24 dels Estatuts del “Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet”, a 
l'article 24 dels Estatuts del “de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera”, i a l'article 24 dels 
Estatuts “de les Escoles Bressol Municipals”, l'extinció dels respectius patronats comporta que els 
seus béns, drets i obligacions s'incorporaran al patrimoni de l'Ajuntament, el qual els succeeix 
universalment. 

10101010.-.-.-.-De conformitat amb l'establert a l'article 188.5 ROAS,,,, el canvi de la forma de gestió d'un servei 
exigeix la instrucció de l'expedient i la tramitació del procediment, en els aspectes aplicables, a les 
quals es refereixen els articles 159 i 160  del reglament esmentat.

11111111.-.-.-.- De conformitat a l'establert a l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors, text refós aprovat per Reial 
decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, el canvi en la figura del titular del servei no implica l'extinció 
de les relacions laborals, sinó la concurrència de la figura jurídica de la successió d'empreses, amb la 
subrogació de la nova empresa en els drets i obligacions nascuts dels contractes de treball . 

12121212.-.-.-.-    De conformitat amb allò establert a l’article 19 del RD 84/1996, de 26 de gener, procedeix notificar 
la subrogació de personal a la Tresoreria General de la Seguretat Social . 

13131313.-.-.-.- D'acord amb allò previst a l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú , Les Administracions públiques 
podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet 
o aritmètics existents als seus actes. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Desestimar les al�legacions presentades pel Sr. Ricard Saurí i Conejero atès que han quedat 
resoltes, a la vista de les consideracions formulades en la part expositiva del present acord .

SegonSegonSegonSegon....  Aprovar definitivament la modificació en la forma de gestió dels serveis prestats mitjançant 
els organismes autònoms següents: “Patronat de l'IES Escola Municipal del Treball ”, “Patronat 
Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet”, “Patronat de l'Escola Municipal de 
Música Josep M. Ruera” i “Patronat de les Escoles Bressol Municipals”; de conformitat a l'establert a 
l'article 188.2.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats 
i serveis dels ens locals, i assumir-ne la gestió directa per la pròpia organització, mitjançant el Servei 
d'Educació de l'Ajuntament de Granollers.

TercerTercerTercerTercer. Declarar la extinció definitiva del organismes autònoms municipals següents :
• Patronat de l'IES Escola Municipal del Treball  
• Patronat Municipal de l'Escola d'educació infantil i primària Salvador Llobet
• Patronat de l'Escola Municipal de Música Josep M. Ruera
• Patronat de les Escoles Bressol Municipals

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

CinquèCinquèCinquèCinquè. Facultar àmpliament al Sr. Alcalde per a l'atorgament de qualsevol document públic o privat 
necessari per executar els acords anteriors. 

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



Alcalde president:
Passem a l'apartat de Junta de Portaveus, endavant, 
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

8888....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A  PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DELMOCIÓ RELATIVA A  PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DELMOCIÓ RELATIVA A  PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DELMOCIÓ RELATIVA A  PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL    
GOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMESGOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMESGOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMESGOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I ORGANISMES    
AUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDARAUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDARAUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDARAUTÒNOMS I PER INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR----LO DE FORMA URGENTLO DE FORMA URGENTLO DE FORMA URGENTLO DE FORMA URGENT,,,,    AAAA    
PROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA ALPROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA ALPROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA ALPROPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL    
PLE DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSPLE DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSPLE DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSPLE DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. A la manca 
d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han sumat noves decisions 
de les administracions de Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels 
municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes . 

Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les corporacions locals 
han de fer front, per responsabilitat i com a administració més propera, a obligacions per a les quals 
no tenen competència atribuïda legalment – els anomenats serveis impropis que, segons estudis 
recents, suposen un 30% del pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats.

A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims mesos. Un 
dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de Catalunya ha fet per al 
manteniment de serveis com, per exemple, les escoles bressol públiques. Decisions que, 
indubtablement, afecten de ple el nostre Ajuntament que ha d’afrontar, com a administració més 
propera, la situació creada arran d’aquestes decisions. 

Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran efectius els compromisos 
pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos econòmics que els Ajuntaments ja han avançat. 
Això provoca greus problemes de tresoreria a totes les corporacions locals .

Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 d’octubre de 2011, 
va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens locals, abans 
d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible 
es va acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de la Generalitat 
amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i 
vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no s’han complert.

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

Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té amb l’Ajuntament de 1.
Granollers i tots els seus organismes, dependents i vinculats especificant les dates del mateix .

Exigir al Govern de la Generalitat, amb caràcter d'urgència, el calendari de pagament del deute i 2.
dels compromisos pendents amb els ens locals.

Notificar l’acord del Ple Municipal al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups 3.
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

8888....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS I DELMOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS I DELMOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS I DELMOCIÓ RELATIVA A EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS I DEL    
MANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES BRESSOLMANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES BRESSOLMANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES BRESSOLMANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES BRESSOL,,,,    A PROPOSICIÓ DEL GRUPA PROPOSICIÓ DEL GRUPA PROPOSICIÓ DEL GRUPA PROPOSICIÓ DEL GRUP    
MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DEMUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DEMUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DEMUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ....    

Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit del pagament als ajuntaments del 



finançament de les escoles bressol i de les escoles de música, l’Ajuntament de Granollers reclama al 
Govern de la Generalitat, en primer lloc la seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en 
segon terme, el suport irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en compliment de l’Estatut de 
Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya.

En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública de escoles bressol amb què compta el 
país té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular que va ser atesa a través d’una Llei del 
Parlament de Catalunya. Per tant, el compliment de la Llei 5 de llars d’infants de qualitat, de l’any 
2004, és el resultat d’un pacte legislatiu que respon a necessitats fonamentals educatives, socials i de 
conciliació laborals del nostre país .

Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’ acció política, per avançar en la 
consecució d’una societat molt més formada i cohesionada. Per aquest motiu, el món municipal 
atenent el marc competencial i de col�laboració entre administracions que regula la Llei d’Educació de 
Catalunya, aprovada amb el suport del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de la 
Generalitat per garantir d’una manera immediata el finançament de les escoles bressol i de les 
escoles de música municipals.

Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per definir un model propi de 
sistema educatiu que s’adeqüi i respongui als objectius de la Comunitat Europea, i en aquest sentit 
s’ha distingit, en sintonia amb altres països més desenvolupats, en una major oferta pública 
d’educació adreçada a les edats primerenques en comparació amb d’altres territoris de l’Estat . 

Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent a prop de 70.000 
alumnes, (227 a la nostra ciiutat) garanteixen el desenvolupament integral de l’infant, revertint d’una 
manera directa i satisfactòria sobre els futurs resultats dels ensenyaments de caràcter obligatori. Així 
ho demostren les Ciències de l’Educació i així ho recullen els informes dels experts quan consideren 
que l’educació dels infants del 0-3 anys són una de les mesures imprescindibles per garantir l’èxit 
escolar d’un país. 

Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats educatives o socials d’alguns 
infants i per a la cohesió social de diversos col�lectius de la nostra societat. Els centres educatius 
públics realitzen una important tasca en benefici dels fills de les famílies més desafavorides, aportant 
un important valor a les mesures d’igualtat d’oportunitats i de compensació de bagatges i entorns amb 
mancances econòmiques i/o culturals. 

En aquests moments l’endarreriment indefinit en el finançament i el retard o la incertesa en la 
convocatòria de les beques per a les escoles bressol per a aquest curs, portaran en un breu espai de 
temps a la inviabilitat de sosteniment d’aquest servei públic . 

Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la qualitat del servei, i a 
mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu, el desenvolupament econòmic i el capital 
humà i social de les ciutats, perquè el 0-3 anys asseguren les bases del nivell educatiu del país, més 
ben preparat i més competitiu.

Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per a les polítiques de 
conciliació i per a l’èxit del fet educatiu ja que desenvolupen les capacitats de la infància, el 
creixement artístic i l’accés als aprenentatges compensadors .

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

1. Donar suport a la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres de titularitat 
municipal.
2. Reclamar a la Generalitat de Catalunya un calendari concret, per liquidar el deute de 358.400 
euros de les Escoles Bressols municipals i de 331.350 euros de l'Escola Municipal de Música, que 
prové de l’any 2010.
3. Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol i de música finançada per les 
administracions públiques i les famílies .
4. Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir la igualtat d’oportunitats 



i l’equitat en l’accés al servei.
5. Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un servei que garanteix la 
conciliació laboral i familiar, sinó que té un paper educatiu cabdal en el desenvolupament de l‘infant i 
en la contribució a la igualtat d’oportunitats.
6. Contribuir a disposar d’una eficient xarxa d’escoles bressol i de música econòmicament més 
sostenible.
7. Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin uns paràmetres de 
qualitat econòmicament sostenible, si es manté la col�laboració i la corresponsabilització entre 
administracions públiques.
8. Comunicar aquesta resolució al Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Consellera d’Ensenyament i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

8888....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA A L’AJUNTAMENT DEEUIA A L’AJUNTAMENT DEEUIA A L’AJUNTAMENT DEEUIA A L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L’ATMGRANOLLERS DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L’ATMGRANOLLERS DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L’ATMGRANOLLERS DE REBUIG A LA PUJADA TARIFÀRIA DE L’ATM

Atès que el Consell d’Administració de l’ATM reunit amb data de 19 de desembre de 2011 va aprovar 
un increment mitjà del 12% de les tarifes del transport pel 2012, concretament, la T-10 d’una zona ha 
augmentat un 12% i la T-50/30 d'una zona, un 10%, quadruplicant així l’increment de l’IPC.

Atès que aquesta pujada tarifaria va acompanyada d’una retallada de serveis d’autobús i del metro 
nocturn.

Atès que en un moment de forta crisi econòmica, quan moltes famílies han vist reduir els seus 
ingressos globals, i quan l'IPC general és del 2,4%, l'única proposta comprensible socialment era la de 
congelar les tarifes.

Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a garantir el dret a la 
mobilitat dels ciutadans i les ciutadanes. Una targeta anual a preu més reduït, que ha estat llargament 
demanada pels sindicats i les associacions d'usuaris, permetria introduir a la negociació col•lectiva el 
tema de l'accessibilitat a la feina en transport públic .

Atès que es fa necessari un gir radical de l'ATM en la seva estratègia tarifària i una aposta clara pels 
abonament amb tarifa plana a preu reduït per tal de fidelitzar els usuaris i promoure el transport públic 
com la millor aposta per la mobilitat sostenible , segura i equitativa.

Atès que aquesta pujada reverteix exclusivament en els usuaris del transport públic, que suportaran 
amb el seu bitllet el cost del 50% del cost del sistema, a diferència d’altres territoris on és inferior .

Atès que els usuaris catalans pateixen un tracte discriminatori per part de l'Estat, que aportarà 112 
milions d'euros a TMB mentre en destina una quantitat superior a d’altres territoris.

Atès que existeixen alternatives per reduir l 'impacte de l'encariment del transport públic.

Atès que d’altra banda, a la vista que les despeses d’explotació del transport públic metropolità 
augmentaran notòriament,es fa imprescindible que el Govern català, com preveu la Llei de Mobilitat 
des del 2003, impulsi l’aprovació d’una llei de finançament del transport públic que creï nous recursos 
financers, tal i com diu la disposició addicional vuitena de la Llei de Mobilitat, 9/2003, que diu 
literalment,

“En el termini d’un any a partir de l’aprovació d’aquesta Llei, el Govern ha de presentar un projecte de 
llei de finançament del transport públic, de la mobilitat sostenible i de promoció de l’ús dels 
combustibles alternatius que en reguli el marc organitzatiu ”.

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

PRIMER.- Manifestar el profund desacord per l’increment de les tarifes del transport metropolità per 
l’any 2012 que ha aprovat el Consell d’Administració de l’ATM.



SEGON.- Proposar a l’ATM que s'estudiï la creació d'una targeta anual T-ANY al preu de 400€, vàlida 
per a les 6 zones tarifàries de l'ATM. El pagament d'aquesta targeta es podria domiciliar 
bancàriament, i per evitar robatoris i danys materials, es podria recollir mensualment en les màquines 
expenedores de bitllets prèvia identificació amb una contrasenya.

TERCER.- Proposar a l’ATM la creació d’un descompte per als menors de 25 anys sense recursos 
econòmics i oferir-los una targeta anual de transport, T-JOVE-ANY al preu de 200€, vàlida per a totes 
les zones tarifàries.

QUART.- Demanar a l'ATM i al Govern de la Generalitat que estudiïn la possibilitat d 'incloure publicitat 
als bitllets per tal de reduir l 'impacte de l'encariment del transport públic.

CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que de manera URGENT, enceti els treballs per 
aprovar una Llei de Finançament del Transport públic.

SISÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’ATM, a l’AMB, als grups parlamentaris, a l’Associació per la 
promoció del Transport Públic, als sindicats CCOO i la UGT. 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor: PP, ICV-EUiA-E i AG
Vots en contra:  Cap
Abstencions:  PSC i CIU

 
8888....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIA A L’AJUNTAMENT DEEUIA A L’AJUNTAMENT DEEUIA A L’AJUNTAMENT DEEUIA A L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS PER TAL DE MANTENIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE BARRISGRANOLLERS PER TAL DE MANTENIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE BARRISGRANOLLERS PER TAL DE MANTENIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE BARRISGRANOLLERS PER TAL DE MANTENIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE BARRIS

Atès que La Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen  una 
atenció especial ha permès emprendre molts projectes d’intervenció integral al nostre país que han 
servit i serveixen per lluitar de forma transversal contra els efectes de la concentració de la 
problemàtica social en els barris amb majors dèficits i millorar les condicions de vida de la seva 
població.

Atès que en aquesta Llei es va crear un fons financer a disposició dels ajuntaments que presentin 
projectes de rehabilitació integral de barris, àrees urbanes i viles, amb aportacions de la Generalitat 
de més del 50% del pressupost global de l’actuació i que cofinancen els ajuntaments . 

Atès que des de l'any 2004, s'han resolt 7 convocatòries d'ajuts derivades de la Llei de barris s’han 
aprovat 143 barris amb projectes de regeneració integral en marxa i s'arriba a prop dels 1.330 MEUR 
d'inversió pública compromesa per a la millora integral dels barris d 'arreu de Catalunya.

Atès que el desplegament de la Llei de barris ha posat de manifest la importància d’una actuació 
pública integral en àrees amb necessitats especials per tal de garantir uns mínims de qualitat urbana, 
ambiental i de cohesió social. 

l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres altera la Llei de Barris i condiciona la 
convocatòria d'ajuts de la llei de barris a la disponibilitat de fons .

Atès que el Govern de la Generalitat no va aprovar la convocatòria anual ni la dotació necessària 
durant l’any 2011.

Atès que el Parlament de Catalunya el passat 14 d’abril de 2011 va aprovar per unanimitat la moció 
pel desplegament de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial per tal de garantir l 'execució, la continuïtat i el desenvolupament de la Llei de Barris .

Atès que les retallades pressupostàries del Programa de Barris que presenta el Pressupost 2012 del 
Govern de la Generalitat significa una revisió completa del programa i posa en perill les convocatòries 
anuals i la continuïtat del desplegament de la Llei de Barris de cara el futur .

Atès que recentment el Govern de la Generalitat ha notificat als 117 ajuntaments que tenen en 
execució obres relacionades amb la Llei de barris, advertint que congelaria els pagaments de les 



partides previstes dins d’aquesta subvenció durant el 2012.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Reclamar la supressió de l’article 63 de la llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, per tal 
de  garantir la continuïtat de l’aplicació i el desplegament de la Llei  2/2004, del 4 de  juny, de millora de 
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, per mitjà de convocatòries anuals 
per a l’any 2012 i successius.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Instar al Govern de la Generalitat a modificar el Pressupost 2012 per fer la dotació 
necessària per a garantir plenament, tant  l’execució dels projectes en marxa, els deutes pendents 
amb els municipis com el desenvolupament dels projectes que s’incorporin a partir d’una nova 
convocatòria.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a procedir, de forma immediata, a fer els 
pagaments pendents de les subvencions atorgades en aquest programa.

QUARTQUARTQUARTQUART. Traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament 
d’Economia i Universitats, als grup polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes 
(FMC i ACM). 

APROVATAPROVATAPROVATAPROVAT    ::::
Vots a favor: PSC, ICV-EUiA-E i AG
Vots en contra: CIU
Abstencions:  PP

 
8888....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DECLARAR GRANOLLERS MUNICIPI MORALMENT EXCLÒS DE LAMOCIÓ RELATIVA A DECLARAR GRANOLLERS MUNICIPI MORALMENT EXCLÒS DE LAMOCIÓ RELATIVA A DECLARAR GRANOLLERS MUNICIPI MORALMENT EXCLÒS DE LAMOCIÓ RELATIVA A DECLARAR GRANOLLERS MUNICIPI MORALMENT EXCLÒS DE LA    
MONARQUIAMONARQUIAMONARQUIAMONARQUIA ,,,,    QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DQUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D ''''ACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERSACCIÓ GRANOLLERS

REBUTJADAREBUTJADAREBUTJADAREBUTJADA::::
Vots a favor:  ICV-EUiA-E i AG
Vots en contra: PSC i PP
Abstencions:  CIU

Alcalde president:
Em sembla que acabem amb les mocions i entrem al 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:
Endavant senyor Casasnovas, 

Sr. Casasnovas:
El Grup  ICV-EUiA-E voldria fer-li un prec referent a la moció que va aprovar aquest Ajuntament sobre 
prevenció de desnonaments i defensa del dret de l'habitatge i de instar al govern de l'estat a modificar 
la llei hipotecària. El nostre prec seria demanar-li que ens facilités als diferents grups municipals un 
informe sobre les mesures que ha pres aquest Ajuntament una vegada ja aprovada la moció ja fa uns 
mesos i en concret sobre el punt 4 dels acords on feia referència a actuacions concretes per part del 
nostre Ajuntament. Moltes gràcies.

Alcalde president:
Òbviament a la Comissió Informativa seran puntualment informats com el seu propi nom indica. ¿Per 
part del Partit Popular? Endavant, 



Sr. González: 
Gracias señor Alcalde. Como Alcalde de Granollers y por tanto de todos los ciudadanos que vivimos 
en esta ciudad le quiero hacer una pregunta y le ruego que no me salga por peteneras como hizo hace 
aproximadamente 6 años. La pregunta es la siguiente: ¿por qué se discrimina a los castellano-lectores 
de todos los folletos, panfletos que salen de este ayuntamiento? Solo y exclusivamente están en 
catalán. Cuando creo que hay muchísimas personas que no entienden el catalán y como muestra le 
pongo el boletín que cuesta 43.000 € que se les esta pidiendo que lo suprima y yo digo, hay que 
suprimirlo por doble razonamiento, primero porque no contenta a todos los ciudadanos y después 
porque es un gasto, bajo mi punto de vista, innecesario.

Alcalde president:
Molt bé, en tot cas, responc a la pregunta i en aquest tema mai he sortit per “peteneras”, tot i que 
m'agradin les “peteneras” i m'agrada també la música vinculada al mon andalús especialment. 

Miri, aquesta ciutat es va dotar fa molts anys d'un reglament d'us de la llengua que com Alcalde de la 
ciutat intento aplicar de la millor manera que ser. Un us que es va aprovar per una àmplia majoria i 
m'atreveixo a dir que per unanimitat. Crec recordar, aquí si que la memòria ja em falla, però en tot cas 
aquest Ajuntament té un reglament sobre l'ús de la llengua i la nostra feina per avançar cap a la 
normalització lingüística és respectar-lo i fer-lo complir, per això ens expressem lingüísticament en la 
llengua pròpia del país i per això som fidels als compromisos adquirits en aquest plenari .

En tot cas, les consideracions sobre el Butlletí ja les hem fetes en diverses ocasions i podem 
tornar-les a fer. Però en tot cas, insisteixo, el compromís d'aquest govern amb el reglament de l'ús de 
la llengua que va aprovar fa molts anys i que el va aprovar per ampli consens . 

¿Més preguntes? Endavant, 

Sr. Rojas:
Gràcies Alcalde. La meva pregunta va dirigida a la regidora Maria del Mar i et volia fer dues preguntes. 
La primera es que aquestes últimes setmanes s'ha estat demanant la documentació als nois aquests 
que recullen els cartrons i la “chatarra”, se'ls ha demanat la documentació i inclús els vals que els 
dóna la deixalleria del que els hi donen a ells en diners. El que m'agradaria saber és perquè s'ha fet 
això i per a què?

La segona, es que suposo que ho sabràs, que al barri de Tres Torres aquest últim mes hi ha hagut 
bastant robatoris i et volia fer el prec que si no creus que seria necessari que hi hagués una policia 
que anés a peu, que estigués pel barri voltant amb la incidència que estar havent ara amb robatoris en 
aquest barri, almenys, que jo coneixi.

Alcalde president:
Endavant, 

Sra: Martínez:
La primera pregunta que m'has fet respecte a la identificació dels nois que recullen els cartrons, la 
veritat es que hi ha molts nois d'aquests que estan recollint cartró i el que volíem saber, primer és d'on 
venien i si eren de la ciutat per saber i si eren també usuaris de Serveis Socials per saber quin tipus 
de resposta li teníem que donar a aquests ciutadans i a uns altres ciutadans que es fan preguntes al 
respecte de perquè aquests nois estan recollint cartró. Era donar una mica de resposta als dos. Durant 
uns 20-30 dies hem estat identificant-los, no li hem agafat els tiquets tal i com t'ho dius, sinó que els 
hem anat parant i li hem demanat la seva identificació. D'aquí hem fet un llistat que estan analitzant 
entre la policia i serveis socials .

Respecte a la segona pregunta, doncs l'increment segurament si que el coneixem, sabem que ens 



truquen, que el que tu em dius de la Policia a peu, nosaltres tenim la Policia de proximitat. Quan hi ha 
qualsevol cosa, nosaltres ens acostem, ja sigui a peu, en cotxe o en mossos. Tu hem pots dir en 
aquest moment d'aquest barri, però la veritat és que nosaltres reforcem els barris en funció d'on 
estant, no sé dir-te la paraula, sinó en aquell moment on estan més necessitats, si en aquell moment 
és Tres Torres, anirem a Tres Torres i tindrem una ordre de servei durant una temporada, si és a 
Ponent, si és a Congost, nosaltres treballem conjuntament amb mossos que aquesta és la força que 
tenim que podem fer les coses conjuntament i donem un servei el millor possible entre tots dos cosos 
de seguretat.

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Més preguntes? No. Per part de CiU, endavant,

Sra. Navarro:
Hola, bona tarda. Aquest prec és per a qui pugui correspondre, ben bé ara no recordo quin era el 
regidor. Els xiclets enganxats a la  via pública afloren cada dia més a la nostra ciutat i sobretot al barri 
del centre per on passegen centenars de persones a diari. Els xiclets enganxats a la via pública han 
començat ja a desaparèixer durant aquest mes de gener a la ciutat de Terrassa o almenys aquest és 
l'objectiu de l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa municipal de neteja que presta aquest servei a 
aquesta ciutat veïna. Han adquirit una màquina dissenyada i construïda per desenganxar els xiclets 
mitjançant l'aplicació de vapor d'aigua a altes pressions i la injecció d'un producte químic 
biodegradable. Aquesta màquina ha comportat un cost de 7.434€ per aquest Ajuntament i es capaç 
d'eliminar 400 xiclets en una hora en condicions estàndard. En el sistema tradicional de mànega 
d'aigua a pressió no és fàcil poder-los treure i no dóna el rendiment òptim ja que la despesa utilitzada 
en aigua és molt gran i es menysprea un recurs que ha de ser prioritari per la nostra ciutat com és 
l'aigua.

Per el que des d'aquest grup municipal de CiU volem saber dues coses, en principi quin és el sistema 
que utilitza Granollers per netejar aquests xiclets a la nostra ciutat i sobretot al barri del centre que és 
a on més aflora i preguem també, això no és una pregunta, és un prec, no oblidar que la neteja d'una 
ciutat com és Granollers és prioritat a tots els barris de la ciutat, no només al centre, però el que 
demanem que aquest Ajuntament o aquest equip de govern no només insisteixi en la neteja del centre 
de la ciutat que crea imatge i que entenem que així és i que també que s'insisteixi en una neteja més 
acurada de la resta de barris dels quals formem part tots els granollerins i granollerines i que també 
son imatge de Granollers. Creiem que molt sovint estan bruts i queden discriminats en relació al 
centre, per la qual cosa va en detriment dels mateixos, posem entre tots potser fil a l'agulla i fem de 
Granollers una ciutat neta al centre i també a tots els seus barris . Gràcies.

Alcalde president:
Moltes gràcies. Evidentment el regidor és el regidor de Serveis, senyor Segovia, que té la paraula, 

Sr. Segovia:
Seguirem amb atenció aquest punt que comenta i que posa en marxa l'Ajuntament de Terrassa com 
bé diu. D'aquest sistema de tipus de neteja de xiclets s'han fet un munt de probes, a vegades no amb 
resultats satisfactoris. Aquí hem provat alguna empresa que oferia aquest tipus de servei  i els 
resultats, a banda de cars, no eren satisfactoris. Mirarem que fan aquesta gent, però si recordeu 
també, perquè és un tema “mal de muchos consuelo de tontos” ni molt menys, però és un tema per 
desgràcia d'incivisme a tot arreu i estem farts de veure notícies de televisió, “gumbaster” que era una 
de les empreses que feia aquest tipus de sistema de neteja.

Torno a repetir, seguirem aquest tema a veure i farem la visita a l'Ajuntament de Terrassa a veure si 
realment és tant efectiu com efectista i també coincideixo amb vostè, no únicament al centre sinó la 
ciutat la conformem tots els barris i jo com a xicot de barri o home de barri doncs ho tinc claríssim. 
Però si que hem d'aplicar-nos una màxima, està molt bé que l'Ajuntament o l'administració presti el 
servei que reclamem, però també una ciutat no és més neta quan més es neteja sinó quan menys 



s'embruta i aquesta és una tasca de tots, del primer a l'últim dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta 
ciutat.

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

Sr. Sastre:
Bé, bona nit. Jo voldria fer una pregunta que em sembla que per la temàtica potser seria doble en 
aquest cas afectaria a dues regidories, penso que a la de Via Pública i la de Seguretat. Ens ha arribat 
que des de ja fa temps el carrer Santa Elisabet com suposo que s'ha anat pogut observar en els últims 
temps doncs a les tardes, sobretot, es produeix una aglomeració de gent jove cada vegada més 
accentuada. Aquesta aglomeració que per si mateixa no té cap significat perjudicial si que ha anat 
acompanyada d'un augment de la brutícia i les deixalles en el carrer, fins i tot ha arribat a produir-se la 
obstrucció de fet del carrer per la gent que hi ha cada tarda. Finalment ha anat acompanyat i això ens 
ho han fet arribar els propis botiguers del barri d'algunes faltes de respecte cap als propis comerciants 
i fins i tot cap alguns vianants. Aquesta situació s'ha anat agreujant i ha arribat un punt que s'han 
produït algunes situacions, puntuals, de violència, de baralles entre aquests grups de joves que han 
requerit si no m'equivoco, inclús per part dels propis botiguers, la intervenció en alguns moments de la 
policia local i em sembla també, en  algun moment, s'ha avisat a Mossos d'Esquadra. Hem pogut 
contactar amb aquesta sèrie de botiguers d'aquest carrer, amb alguns d'ells i realment el que ens 
arriba és que estant tips, personal pel desgast que provoca haver de lidiar amb aquestes situacions 
tarda rera tarda i comercialment també perquè això també aquest estat de deteriorament d'aquest 
carrer provoca una pèrdua de clientela per alguns d'aquests comerços. 

La meva pregunta seria: ¿quines actuacions s'han fet fins ara i si es té constància que s'hagi produït 
alguna millora i, en aquest sentit, si es té previst augmentar o la presència policia o l'enfocament 
d'aquesta problemàtica en aquest carrer?

Alcalde president:
Gràcies. Moltes gràcies, la pregunta li correspon a la regidora de Seguretat Ciutadana, per suposat i 
ella li farà la resposta.

Sra. Martínez:
Bé, de fet no es que ens arriba, nosaltres caminem per la ciutat i coneixem la ciutat i és un lloc de pas, 
un lloc que tenim aquí a prop i no es d'ara sinó que fa un temps que venen aquests problemes o no 
problemes, sinó que és, s'ajunta molta gent jove, se senten, mengen. Fa un temps que vàrem treballar 
quan ja el regidor anterior era de Seguretat i sembla que allò es va poder reconduir. Ara estem 
treballant ja fa com 20 o 30 dies que estem treballant el tema. Tenim a policies de paisà, ai, de 
proximitat, perdona, que estan passant i estan intentant reconduir el tema el millor possible. S'ha 
parlat amb els botiguers també i fins i tot també amb una botiga que fa cantonada i que com sabeu fan 
grans cues i a vegades també això impedeix que la gent pugui circular bé, doncs amb aquesta també 
s'ha parlat amb ella i ara no sé si va ser ahir o avui ja ha posat un rètol dient que: “la cua en contes de 
fer cap a Salvador Maluquer, les faci al contrari perquè si no no tanqui la circulació”. Estem treballant 
en el tema i esperem resoldre el més aviat possible. 

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Més preguntes? Endavant, 

Sr. Sastre:
Bé, avui hem tingut en aquest Ple, com toca anualment, l'informe del Defensor del Ciutadà, el senyor 
Baulies i per tant hem pogut una mica constatar l'activitat d'aquesta figura de la ciutat. Constatem que 
enguany, aquest any finalitza el període de 5 anys que em sembla que és quinquenal si no m'equivoco 



d'aquest càrrec i per tant tocarà replantejar o estudiar com continua doncs aquest càrrec de la ciutat . 

Jo, la meva pregunta seria doble, en un primer terme seria si l'Alcalde té coneixement de si aquesta 
persona el senyor Baulies té la voluntat de seguir en el seu càrrec i la segona és si el govern de la 
ciutat pensa que donada l'actual situació de crisi econòmica, no caldria, evidentment respectant la 
necessitat i la importància de la figura del defensor ciutadà, replantejar aquesta figura sobretot en la 
seva vesant més econòmica. 

Alcalde president:
Bé, aquesta no és una feina del govern de la ciutat sinó del plenari de la ciutat i per tant l 'Alcalde tindrà 
l'opinió que conjuntament la junta de portaveus formalitzi. La forma en que hem escollit el nostre 
defensor del ciutadà ha estat sempre per consens, a més a més té un requeriment d'una majoria 
àmplia en el plenari i per tant serà la Junta de Portaveus a on ens formularem col�lectivament aquest 
interrogant i a on l'haurem de resoldre. ¿Més qüestions?

Sr. Sastre:
Finalment, una petició que ja per repetida potser acaba sent té un punt de “mantra” i inclús altres 
grups de l'Ajuntament també s'ha adherit, jo voldria puntualitzar una cosa, hi ha altres grups que han 
dit que el Butlletí Municipal consta 43.000€, a nosaltres ens consta que son 65.000€ pels costos de 
distribució també, però jo voldria demanar una cosa molt concreta, malgrat haver demanat amb 
anterioritat la supressió d'aquest butlletí municipal pels seus costos econòmics i també haver ofert la 
possibilitat, cosa que encara tampoc hem pogut concretar d'estudiar quina ha de ser la periodicitat per 
poder-ne reduir encara que sigui en part els costos econòmics. Si que m'agradaria llençar una 
proposta per l'equip de govern, es que aquest butlletí actualment diguéssim depèn de la regidoria de 
Cultura o de Comunicació, en aquest cas, però nosaltres ens qüestionem el fet de que ¿com és que 
aquest butlletí municipal, que és una manera que té l'Ajuntament de comunicar-se amb els ciutadans i 
d'explicar quina és la tasca que va realitzar periòdicament , com és que no depèn de l'Institut Municipal 
de la Comunicació? Que pensem que és un òrgan que depèn, perdó que depèn, que té doncs un 
control amb representació dels grups polítics i per tant que podria estar millor controlat, diguéssim en 
aquest sentit.

Alcalde president:
Moltes gràcies. La regidora de Cultura i Comunicació té la paraula. 

Sra. Barnusell:
Efectivament depèn de la Regidoria de Comunicació i en aquest cas el fa i el segueix i el determina un 
consens de redacció que son les, en aquest cas no és perquè tots son noies, periodistes de la casa i 
del Gabinet de Comunicació. L'Institut Municipal de la Comunicació ja fa molt anys que el vàrem 
dissoldre i no existeix, però bé, es pot estudiar la proposta. Recollim la proposta i l'estudiem. Però no 
amb l'Institut perquè no existeix, no el fet és un tema de professionals de la casa, tenim els 
professionals aquí i tenim les persones aquí que poden fer aquesta feina que son les periodistes .

Alcalde president:
Moltes gràcies. ¿Més preguntes? No. 

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