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Alcalde: En tot cas deixi'm començar la sessió plenària expressant el condol de la Corporació a la 
família d'Adolfo Suárez, el primer president de la democràcia recuperada, el dolor al que ens unim és 
el de perdre una persona que va ser clau en la recuperació de la democràcia i en el pacte 
constitucional que va fer possible que aquest país avancés durant molts anys. En tot cas, que consti 
en acta el condol, el farem arribar doncs també en els seus familiars.

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     25252525    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2014201420142014

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 25 de febrer de 2014

S'incorporà en aquest moment a la sessió el senyor Sastre

Seguidament no havent cap intervenció s'aprova per unanimitat dels regidors i regidores assistents .
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La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .
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La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar les resolucions 
indicades.
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Atès que en data 14 de març de 2014 es va aprovar la resolució d'Alcaldia núm. 170/2014 per la qual 
s'aprova la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i la resolució d'Alcaldia núm. 171/2014, per la 
qual s'aprova la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu, corresponents al 
pressupost de l'exercici 2013.

Atès que en la part dispositiva de les esmentades resolucions s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 193.4 del text refós de la Llei Reguladora  de les Hisendes Locals 
aprovats pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Restar assabentat de la resolució d'alcaldia núm. 170/2014 per la que s'aprova la liquidació 
del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2013, la part dispositiva de la mateixa és la següent:

"PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament, corresponent a l'exercici de 2013 que 
presenta els resultats següents:

Resultat
Pressupostari

ajustat

Romanent
Tresoreria Total

Saldo
dubtós

cobrament

Excès de
finançament afectat

Romanent
tresoreria

per despeses
generals

7.657.756,98 € 25.253.858,54 € 10.950.981,84 € 2.964.227,74 € 11.338.648,96 €

SegonSegonSegonSegon....    Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import 
de 9.065.208,32 €.

Romanent 
tresoreria per 

despeses 
generals

Suplement 
crèdit compte 
413 : Factures 
pendents 
d'aplicació

Suplement 
crèdit compte 
408 : 
Devolució 
d'ingressos 
pendents

Incorporació 
romanents 
despesa 
corrent

Incorporació 
romanents 

compromesos 
d'inversió

Possible 
suplement 
aportació  

Pla de 
Pensions

Romanent 
tresoreria 
disponible

11.338.648,96 
€

105.176,25 € 110.662,84 € 250.000,00 € 466.007,98 € 1.341.593,57 
€

9.065.208,32 
€

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte al Ple de l'Ajuntament de la present resolució. "

SEGONSEGONSEGONSEGON::::    Restar assabentat de la resolució d'alcaldia núm. 171/2014 per la que s'aprova la liquidació 
del pressupost del Patronat del Museu, exercici 2013, la part dispositiva de la mateixa és la següent:

"PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu, corresponent a 
l'exercici de 2013 que presenta els resultats següents:

Resultat
Pressupostari

ajustat

Romanent
Tresoreria Total

Saldo
dubtós

cobrament

Excés de
finançament afectat

Romanent
tresoreria

per despeses
generals

254.573,09 € 406.884,67 € 60.133, € 0,00 € 346.751,67 €

SegonSegonSegonSegon.... Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import 
de 
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Romanent 
tresoreria per 

despeses 
generals

Suplement crèdit 
compte 413: 

Factures 
pendents 

d'aplicació

Incorporació 
romanents per 

inversió

Incorporació 
romanents 

despesa corrent

Possible 
suplement Pla 
de Pensions

Romanent 
tresoreria 
disponible

346.751,67 € 10.953,92 € 22.930,24 € 312.867,51 €

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte al Ple de l'Ajuntament de la present resolució. "

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Informar del resultat de l'aplicació del que s'estableix en l'article 193 bis del Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
introduït per l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local,  pel que fa a la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació 
corresponents a la liquidació del pressupost 2013 de l'Ajuntament i del Patronat del Museu, d'acord al 
detall següent:

Import aplicat en liquidació 2013 Import calculat s/art. 193 bis 
TRLRHL

AJUNTAMENT 10.950.981,84 4.400.281,30
PATRONAT MUSEU 60.133,00 2.886,09

 

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'hisenda senyora Aroa Ortego. 

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, el que farem en aquest punt és donar compte de la liquidació 
del exercici 2013 de l’Ajuntament de Granollers i del Museu. No ens referirem doncs a les Societats 
Municipals que com saben, els seus expedients passen directament a formar part del Compte General 
que previsiblement aprovarem en el proper mes de setembre.

Malgrat no en fem una votació formal, sí que m’agradaria analitzar el contingut de l’expedient ja que a 
nivell econòmic és un punt important que ens permet analitzar com estem i també ens permet prendre 
determinades decisions en el present exercici i també en els futurs .

Aquesta és de nou una liquidació emmarcada en un exercici, el 2013, que encara no permet parlar de 
recuperació econòmica, i que ha de complir cada cop amb més controls i amb més regles d’estabilitat 
pressupostària, i que tot això limita o restringeix la possibilitat de disposar lliurement de romanents per 
engegar polítiques socials o de reactivació econòmica que, pràcticament, tots estarem d’acord que 
són necessàries.

Entrant en el detall de l’expedient, indicar en primer lloc que el Resultat Pressupostari Ajustat de l’any 
2013, i per tant aquell que només té en compte els ingressos o los despeses que són estrictament 
atribuïbles a l’exercici, és de 7.657.756,98 d'euros, per tant inferior al de l’any 2012 en 1,2 milió 
d’euros.  Pel que fa a l’altra magnitud que recull la liquidació, el Romanent de Tresoreria Disponible, 
indicar que es situa en 9 M d’euros, i per tant  superior al de l’exercici anterior .

Cal fer alguns comentaris, per analitzar com hem arribat al Resultat Pressupostari esmentat, ja que es 
tracta d’una combinació de més ingressos i menys despeses en determinades partides. 

Pel que fa als Ingressos, hem ingressat més del previst en IBI, en vehicles i en plusvàlues i menys en 
IAE, tot i que el conjunt del capítol és positiu, entre d’altres coses pel criteri de prudència alhora de  
pressupostar, que té en compte el criteri de caixa i que per tant és fixe en allò que efectivament anem 
cobrant.

En l’Impost de Construccions Instal·lacions i Obres en canvi l’execució és negativa, ja que encara 
estem arrosseguem algunes devolucions. En el capítol 3 de taxes i altres ingressos, l’execució també 
és  positiva, malgrat les desviacions en negatiu de llicències d’obertura, grua i multes, i que també cal 
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tenir en compte que molt probablement no cobrarem aquella taxa de l´1,5% de les companyies de 
telefonia mòbil. 

Pel que fa a les transferències corrents l’execució és de 200.000 d'euros menys del previst. Tot i això, 
la participació en el tributs de l 'Estat ha estat de més de 1,2 milió d’euros del que havíem previst.  Però 
aquest increment, en aquest punt, ni  ha compensat la davallada de les aportacions de la Generalitat: 
els recordo que, no rebem els 500.000 euros del Fons Català, els 491.000 euros que no rebem  de 
l’Escola de Música o 204.000 euros de les Escoles Bressol.

Però en  total, com deia, en l'apartat d'ingressos ens trobem amb 900.000 euros més a l’any 2013 
d'allò que havíem  previst inicialment .

Pel que fa a les Despeses, aquí és on tenim importants  estalvis que també cal analitzar . 
En primer lloc es produeix un estalvi de 2,3 milions  d’euros  en el capítol 1, en el capítol de personal,  
fruit de la política de no substitucions de baixes i de jubilacions en determinats casos, la prohibició de 
fer les aportacions als plans de pensions dels treballadors municipals o el no pagament de la paga 
extra als treballadors de l’Escola Municipal del Treball i l'Escola Salvador Llobet. Tot i que també és 
cert que tampoc hem tingut aquest ingrés per part de la Generalitat.
En el capítol 2 de compra de béns i serveis també executem menys del previst , per un ajust en la 
despesa corrent, subministraments, consums elèctrics, telefonia, i els manteniments deguts 
bàsicament al Pla d'Ocupació, i també i perquè el Fons de Contingència no es va exhaurir ni el Pla de 
Xoc.
Hem gastat menys també en interessos, 745.000 euros menys, ja que hem demanat menys crèdit del 
previst, els interessos també han baixat i hem millorat sensiblement la Tresoreria en algun moment de 
l’any, el que ens ha permès dependre menys de les pòlisses.

Pel que fa a les dades relatives al Romanent de Tresoreria Disponible,  cal fer referència  al que 
anomenem “saldos de dubtós cobrament”, en definitiva inclou allò que creiem que no cobrarem, 
malgrat no renunciem a fer-ho, i fins i tot allò que creiem que no cobrarem dintre de l’exercici.  Les 
pròpies bases d’execució del pressupost contenen aquestes normes, quines han de ser aquestes 
normes per fer aquestes previsions, i aplicant aquests càlculs hauríem de provisionar 4,3 milions 
d’euros de dubtós cobrament.  D’altra banda ens trobem amb els ajustos que conté la llei 27/2013, que 
situa els saldos de dubtós cobrament en uns 4,4 milions d’euros. I per últim,  ens trobem els ajustos 
que ens recomana fer la Sindicatura de Comptes, que un cop aplicats ens faria provisionar al voltant 
de 7,2 milions d’euros.  Donada la varietat de criteris hem optat per aplicar un criteri molt prudent, i la 
xifra que finalment hem estimat de dubtós cobrament ha estat de 10.950.000 euros, què inclouen allò 
establert a les bases d’execució, el 100% de la taxa per ocupació d’empreses de telefonia mòbil, el 
100% de deutors que estan en situació de concurs de creditors, el 100% dels deutes tributaris de la 
Generalitat o d’empreses de la Generalitat i fins i tot aquelles subvencions que la Generalitat encara 
no té previst en “pendent de pagar”. En definitiva un criteri molt prudent per evitar sorpreses en 
exercicis posteriors i que en tot cas sí que si aquestes sorpreses és donen que siguin  positives .

Per últim destacar que la salut econòmica de l'Ajuntament es manté a un nivell saludable, tot i els 
problemes i tensions de Tresoreria amb un Resultat Pressupostari positiu, un Romanent de Tresoreria 
també positiu i una baixada significativa del deute a llarg termini, 2,3 milions d'euros. Deute que en 
aquests moments està per sota del deute que teníem l'any 2002. Una ràtio d'endeutament entre el 60 i 
el 65%, i un estalvi ordinari també força positiu. Tot això ens permetrà sense cap mena de risc, atès el 
bon coixí de les dades que he anat citant, ens permetrà utilitzar sense deixar de ser prudents 1 milió 
d'euros del Fons de Contingència  per ampliar el Pla de Xoc i altres partides relacionades amb 
despesa social. De la  mateixa manera també podem anunciar l'ampliació del programa d'inversions, 
en 4 milions d'euros, amb càrrec a Romanent de Tresoreria, destinats a inversions sostenibles tal com 
recull, o ens deixa aplicar el Reial Decret 2/2014 de 21 de febrer, unes inversions anomenades 
sostenibles, que en definitiva el que ens permetran és tenir estalvis en despeses corrents en exercicis 
futurs. Gràcies.

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .
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Senyor Casasnovas: Sí, gràcies Alcalde. Com sempre, no discutirem el que ens explica sempre 
l'Equip de Govern, sobre la seva bona gestió, en qüestió de números en aquest Consistori.

Sempre ens diuen allò que és un Govern que no ha estirat més el braç que la màniga, i la veritat és 
que no ho ha fet. En aquests moments també s'ha de ser prudent, més que res per les normatives i les 
lleis que ens ve aplicant el Govern Central del Partit Popular a Madrid. Però potser que l'Equip de 
Govern no ha estirat més el braç que la màniga però de vegades dóna la sensació que va en màniga 
curta, perquè és massa prudent.

Hem escoltat a la Regidora com ha dit en més d'una ocasió que han estat molt prudents,  ens sembla 
bé, però potser són massa prudents. Amb els resultats de la liquidació del 2013 el que veiem és com 
el Romanent de Tresoreria s'ha incrementat en 3,5 milions, respecte al 2012, i a més s'ha fet una 
amortització del deute de més de 3 milions.

Com dèiem, aquesta bona gestió que diuen que fan, em sorprèn que després quan des del nostre 
Grup, quan estem parlant de les ordenances municipals, dels pressupostos, i els hi fem propostes, 
com en el Pla de Xoc d'incrementar del milió d'euros al 1.200.000 euros per poder contractar més 
gent, que això hagués representat poder contractar entre 20 - 30 persones més en el Pla de Xoc 
d'aquest any, ens van dir que no. Quan demanem a les subvencions en l'IBI segons els ingressos de 
les persones, si tenen algun ingrés, si no tenen cap ingrés, en un tant per cent, ens diuen que no, i 
aquests números ens diuen que sí que es podia fer. Quan demanem diverses propostes fiscals també 
ens diuen que no i els números ens demostren que som massa prudents, que van en  màniga curta, 
no estirant més el braç que la màniga però van en màniga curta.

Nosaltres el que demanem tot i que els pressupostos que es van presentar per aquest Equip de 
Govern són socials, el que demanàvem era que fossin més, i com he dit, aquests números ens 
demostren que es poden fer més actuacions. Hem escoltat moltes vegades, no només a l'Alcalde sinó 
als portaveus dels Grups de l'oposició parlar dels 6.000 aturats a la ciutat, de que un 50% d'ells no té 
actualment cap ingrés, amb aquest 3,5 milions que hem augmentat del Romanent de Tresoreria, el 3 
milions d'amortització del deute, es podia fer més per aquesta gent que està patint la situació de crisi .  
 
Li faré una comparativa, com va dir en el seu dia en Johan Cruyff, els diners no havien d'estar en el 
banc, sinó en el camp, doncs, en aquest cas el camp són les persones. Aquest Ajuntament ha d'estar 
al costat de les persones, d'aquestes 5.000 persones aturades, i d'aquest 50% que no té cap mena de 
prestació. Els hi demanem, amb els números que ens han presentat avui, que ens escoltin, i quan 
parlem de les ordenances fiscals, quan parlem dels pressupostos, com es demostra amb aquests 
números, escoltin les propostes aquelles que demanem des de l'oposició per estar al costat dels que 
estan patint aquesta situació de crisi. Res més. Gràcies  

Alcalde: Gràcies. Alguna altra intervenció? Sí? Endavant senyor Noguera, per part de Convergència i 
Unió.  

Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde. Bé, algunes qüestions, breus, o espero ser breu. Em deia la 
senyora Regidora, en definitiva, aquí hi ha un Informe d'Intervenció i els números són els que són, 
estan tancats d'alguna manera, i com dic jo, els números són tossuts, i evidencien les magnituds 
d'ingrés, de pagament que hi ha hagut, i de les aplicacions.

Amb tot el detall que ha anat explicant, ha dit una cosa, i és que evidentment hi ha hagut increment 
d'ingressos en quant a IBI. Home, està clar, increment d'ingressos en quant a IBI perquè s'ha 
incrementat pel Reial decret llei que va aprovar el Govern del Partit Popular i que obligatòriament 
s'havia d'aprovar per aquest Equip de Govern, per aquesta Corporació en definitiva. Tot i que ja vam 
comentar al seu dia que hi havia marge de maniobra doncs per reajustar i per rebaixar l 'IBI. Per tant, hi 
ha una part d'aquest ingressos que fan aquest resultat pressupostari de 7.657.000 euros que 
provenen, en una part substancial, d'aquest increment d'ingressos per part de l'IBI. Deia la senyora 
Regidora que això havia sigut inferior a l'any anterior en uns 1,2 milions d'euros, certament és així, 
però també s'ha deixat una cosa, no sé si expressament o què, de les aplicacions fetes dels 
ingressos, hi ha 2 milions d'euros aplicats, això que deia el company Casasnovas de que vostès no 
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estiren més el braç que la màniga, però sí que tenen braç per arribar a Granollers Promocions i 
aportar-hi 2.000.004 euros, eh, 2.000.004 euros que s'han aportat de l'ampliació de capital que es va 
fer el 2012, això està clar, els números estan aquí, senyora Regidora, vostè mateixa crec que ho va dir 
a la Comissió Informativa. En tot cas, dir això perquè aquests 7 milions serien 9 milions d'euros, i són 
7 milions d'euros.

Més qüestions. Ha anat dient que evidentment hi ha qüestions pendents per part de la Generalitat que 
no s'han cobrat. Bé això és així però també cal dir que la Generalitat està fent aportacions amb la Llei 
de dependència a ciutadans de Granollers, que les fa amb un percentatge superior als quals s'hauria 
de fer l'aportació per la pròpia Llei de Dependència, que seria del 50% - 50%. Per tant aquí hi ha un 
esforç també de la Generalitat que vostès no el comenten mai, però que afecta als ciutadans de 
Granollers.

Més qüestions.  Qüestions més de caràcter comptable, que vostè no n'ha fet esment però està en 
l'Informe d'Intervenció, és a dir, aquí en el període 2007-2012 hi ha hagut en aquests quadres que 
s'il·lustren en aquí en l'Informe d'Intervenció, adscripcions, que de fet no són adscripcions, sinó que 
són sortides, per import de 16 milions d'euros, 16.281.000 euros, de valor de construcció, perdó de 14 
milions de valor de construcció, i 1.666.000 euros de valor d'inversions que han anat a parar a les 
empreses municipals, per equilibrar d'alguna manera les empreses municipals, perquè doncs no 
tenien l'equilibri patrimonial que tenien que tenir, i a més a més, aquí hi ha una manca de rigor 
comptable, en quant el tema de les amortitzacions per no haver fet una sistemàtica d'amortització 
individualitzada de les inversions que s 'han portat a terme tant de les inversions del Museu com de les 
inversions de l'Ajuntament, que ara això certament s'ha endreçat una mica però que no es sabia com 
s'anava amortitzant

I a més a més, hi ha un punt que diu que l'Ajuntament, com que no està subjecte a l'Impost de 
Societats, perquè és un ens públic, òbviament, no ha de pagar l'Impost de Societats però que 
s'haurien aplicats més amortitzacions del compte, amb lo qual això seria una despesa no  deduïble 
fiscalment, deu ser deformació professional. Però si l'Ajuntament de Granollers passés una inspecció 
d'Hisenda segur que tindria una acta amb unes sancions significatives. Per tant, el rigor i la 
transparència amb la que vostès lloen moltes vegades les finances de l'Ajuntament doncs aquí 
quedarien en entredit.

Bé, en tot cas, hi havia més qüestions però la qüestió estaria en aquí, certament com deia vostè falta 
tancar les entitats municipals per acabar de veure el consolidat i a veure com queda l'equilibri financer 
de tots els comptes públics de la Corporació de l 'Ajuntament de Granollers. Gràcies Alcalde. 

Alcalde. Moltes gràcies, té la paraula el senyor Terrades, en nom del Grup Socialista,  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Mirin, no em referiré als números que la Regidora d'Hisenda, la 
senyora Aroa Ortego ha explicat, perquè s'expliquen per ells sols. Escolti'm: sí, rigor en la gestió 
pressupostària. Com acostuma a fer aquest Equip de Govern, altres intenten fer jocs de mans, amb 
l'explicació dels números, però el rigor està en aquí, i els resultats també estan en aquí.

El senyor Casasnovas deia que aquest Govern, de no estirar el braç més que la màniga, resulta que 
va en màniga curta, i que som massa prudents, miri, li asseguro que a aquest Govern li hagués 
agradat aplicar el Romanent de l'any passat, que ja va ser l'exercici 2012, que ja va ser positiu, en 
algunes de les polítiques del 2013, però, clar, vostè no pot venir a aquí a fer-nos el discurs que ens ha 
fet quan coneix perfectament que hi havien uns impediments que no els fixaven els 25 regidors i 
regidores d'aquests Ajuntament. Sinó que ens els va fixar el Ministre d'Hisenda del Govern de l'Estat, 
el senyor Montoro, que va fixar uns determinats criteris de despesa.

Sap vostè, també perfectament, que amb aquesta tècnica que no els hi agrada en alguns Grups de 
l'Ajuntament, que utilitza aquest Govern, que és la modificació pressupostària, es va fer una 
modificació pressupostària a les acaballes del 2012 justament per tenir disponibilitat pressupostària 
pel Pla de Xoc que varem aplicar al 2013. Que podia haver sigut més? Miri, escolti, aquest és un 
concepte que  el podem discutir, jo no, podia haver estat més, probablement, es va seguir un criteri de 
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prudència perquè tampoc no sabíem com liquidaríem el pressupost del 2012. Aquest any les 
condicions d'aplicació del romanent són diferents a les de l'exercici passat. I la Regidora li acaba 
d'anunciar, jo crec que aquesta és una dada que hauríem de retenir. Li acabo d'anunciar que una part 
d'aquest romanent positiu de l'exercici passat, una quantitat molt important, és a dir, un milió d'euros 
ha explicat, serviria per complementar el Pla de Xoc. Els hi recordo que ja vam fer reserves 
pressupostàries quan vam aprovar el pressupost del 2014, i també que amb l'aplicació de les noves 
normatives que el Ministeri d'Hisenda ha fixat, a diferència del que no vam poder fer a l'exercici 
passat, 4 milions d'euros que es destinaran a inversions que després es veurà redundat també en 
l'estalvi en exercicis posteriors .

Crec que aquesta és la noticia, resultat positiu de l'exercici passat, fruit del rigor de la gestió de la 
regidora d'Hisenda i del seu equip, i de la disciplina en la despesa de la resta de regidories. Anunci 
d'aplicació d'una part d'aquest romanent. Que algunes de les coses les discutirem, com hem fet 
conjuntament com apliquem aquest Pla de Xoc, que s'incrementarà en les quantitats que ens 
explicava la Regidora.

Ressaltar també, ressaltar també que els darrers tres exercicis, la pressió fiscal a la ciutat de 
Granollers a baixat, perquè a baixat? Home, perquè no hi ha hagut increment de les Ordenances 
Fiscals, en els darrers tres exercicis, i sí que hi ha hagut petits increments del índex del cost de la 
vida. Per tant, estem parlant de què, en la mesura que correspon, la pressió fiscal, que depèn de 
l'Ajuntament de Granollers a disminuït. I per acabar, aquí s'han volgut barrejar allò que en castellà es 
diria "churros con merinas", se'ns ha parlat de la Llei de la Dependència,   

Alcalde: Són churras perquè són ovelles

Senyor Terrades: És en plural. Ja veuen que no domino una part de les llengües oficials. Dit això, és 
que només faltaria, es que la Llei de la Dependència li correspon, li correspon als dos governs, al de 
l'Estat i al de la Generalitat. El que sí que li correspon al Govern de la Generalitat és donar compliment 
als  convenis amb serveis socials, que tenen signat amb aquest Ajuntament, i a hores d'ara, a dia 25, 
estem acabant el dia 25 de març ens deuen encara la meitat del Conveni de l'any passat. Gràcies 
Alcalde.  

Alcalde. Moltes gràcies, en tot cas per fer la rèplica a aquest primer torn té la paraula la regidora 
d'Hisenda, endavant.  

Senyora Aroa: Gràcies Alcalde. Bé, el senyor Casasnovas deia que som massa prudents. Bé poder sí 
però en tot cas fa molt de temps que estem en aquesta línia de ser prudents i els resultats els valorem 
de manera positiva, i per tant continuarem sent així de prudents. Si el Romanent de Tresoreria 
s'incrementa és perquè, entre altres coses, la Llei no ens ha permès gastar aquest Romanent de 
Tresoreria.

Respecte al deute, que crec que el senyor Noguera hi ha fet referència, no és que haguem reduït el 
deute perquè haguem amortitzat anticipadament els crèdits que tenim. Nosaltres hem realitzat les 
amortitzacions que marcaven els quadres d'amortització dels crèdits, però hem demanat menys crèdit, 
per tant el resultat, si torno més i demano una mica menys, és que al final de l'exercici, hem reduït 
l'endeutament. I això ja els anuncio que també passarà a finals d'aquest exercici. Per tant nosaltres 
valorem de manera positiva reduir el deute, perquè tot el que no paguem en interessos als bancs, 
seran diners que podrem destinar a altres coses. I alhora d'elaborar els pressupostos tots sempre 
volem tenir una mica més de disponible per gastar en allò que creiem que és important, i no per 
pagar-ho en forma d'interessos en els bancs.

El senyor Noguera, estava desitjant, i li ha anat perfecte, que en l'Informe d'Intervenció es parlés de 
les Societats perquè així, malgrat no sigui objecte d'aquesta liquidació, n'ha pogut parlar. Esta bé, i 
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parlar de falta de rigor i parlar de falta de transparència, i d'amortitzacions i de més, està bé, que faci 
aquestes valoracions, però poder hi ha alguna cosa més que hauria de valorar d'aquesta liquidació, 
com és l'estalvi net, el resultat pressupostari o el Romanent de Tresoreria disponible. Perquè en 
definitiva tot això el que ens ha permès, com ja li recordava també el senyor Terrades, no incrementar 
els Impostos per tercer exercici consecutiu, i també ens ha permès, o ens permetrà estar en estabilitat 
pressupostària i per tant per fi poder aplicar Romanent de Tresoreria en inversions, el que ens ha 
permès, malgrat no estar obligats per Llei, perquè encara no tenim 75.000 habitants, reservar un Fons 
de Contingència per possibles imprevistos o necessitats sobrevingudes. El que ens ha permès 
engegar no un ni dos, sinó tres Plans de Xoc ja per suplir aquelles polítiques de reactivació econòmica 
que no realitza l'administració que en té les competències, el que ens ha permès no incrementar les 
taxes d'Escoles Bressol i Escola de Música malgrat com se n 'ha desentès la Generalitat.

I això també afecta a les famílies granollerines. El que ens ha permès com deia, incrementar un milió 
d'euros en despesa social en el Pla de Xoc. I a més a més poder engegar aquest Pla d'Inversions de 4 
milions d'euros, inversions sostenibles que el que faran en definitiva serà reduir la despesa corrent en 
els propers exercicis, i per tant assegurar-nos que en el futur, en els propers exercicis podran 
continuar gaudint d'aquesta salut financera a l'Ajuntament, gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si es vol demanar un segon torn. Sí? endavant senyor Casasnovas, té 
la paraula.  

 
Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Miri, senyor Terrades, ja sabem que el Romanent de Tresoreria 
gràcies a Madrid no el podem tocar, però clar el que dèiem és que, tal com deia la senyora Aroa, som 
massa prudents a l'hora d'elaborar els pressupostos. Ja ens agrada que siguin prudents, però potser 
no tant, a això anem, si són tan prudents clar que al final es va quedant cada vegada més Romanent 
de Tresoreria, i amb la  normativa vigent fins ara, doncs no els podíem tocar. Ara ens el deixaran 
tocar?

També ens hagués agradat que abans d'aquesta sessió plenària, a la Comissió Informativa, a banda 
de presentar-nos els números, ens haguessin informat que tenien intencions d'aplicar una part 
d'aquest Romanent al Pla de Xoc. Sí se'ns va dir que amb una modificació es podria fer alguna 
inversió en matèries sostenibles però del Pla de Xoc, en cap moment, igual que en el Consell 
Econòmic i Social, que es va fer a principis de mes, tampoc se'ns va informar de que s'incrementaria 
la partida del Pla de Xoc.

Estem treballant sobre el milió d'euros, que és el que es va aprovar en els pressupostos, alhora que 
venim aquí a la sessió plenària, al nostre Grup ens agradaria tenir tota la informació, que quan fem la 
Comissió Informativa per debatre el punt de Ple se'ns digui tot, no una part, no només els números 
sinó també allò que es pensa fer des de l'Equip de Govern amb aquests números, amb el Romanent 
de Tresoreria.

Només recordar, i l'Alcalde se'n recordarà bé, perquè aquell dia, bé, vam tenir una petita enganxada, 
sobre la moció que va presentar Iniciativa en el increment que va fer el Govern Central del 10% de 
l'IBI i que representava per Granollers un 1,8 milió d'euros d'increment pel que eren les arques 
municipals, i que sí que permet fer el Pla de Xoc. Però resulta que la moció aquella que nosaltres vam 
presentar en el seu dia, el que demanàvem eren polítiques socials i plans d 'ocupació, no es va aprovar 
per l'Equip de Govern aquella moció, i després casualment al cap d'uns mesos va aparèixer el primer 
Pla de Xoc. Pels pressupostos vam demanar increment del Pla de Xoc, no ho van acceptar, ara ens 
diuen que incrementaran el Pla de Xoc. Ens agradaria que alguna vegada quan fem una proposta, la 
primera ens ho acceptin, i no ho presentin vostès després com a Equip de Govern. 

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Noguera, endavant, té la paraula.  
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Senyor Noguera: Sí, gràcies. Els hi faig una prova senyora Aroa Ortego, senyor Terrades, dissabte 
anem a la Porxada a Granollers, allà on vulguin, perquè vostè em fa pensar senyor Terrades a 
vegades al Secretari d'Estat d'Hisenda que va ser el senyor Borrell. Segurament, l'actual Ministre 
Montoro també quan parlen de la pressió fiscal d'Espanya en relació als països europeus, que estem 
per sota, vostè ho ha dit, que la pressió fiscal aquí és baixa. Fem la prova, sortim tots tres, si els hi 
sembla, dissabte o qualsevol dia que els hi vagi bé, i anem a preguntar als ciutadans que trobem si 
se'ls hi ha incrementat la pressió fiscal als impostos que paguen a la ciutat de Granollers , ja no parlem 
de l'IRPF, d'altres impostos. A la ciutat de Granollers, a veure que ens contesten, fem una prova. Si 
aquesta pressió fiscal es baixa com diu vostè i això, copsarem una mica l'opinió dels ciutadans que 
està bé copsar-la.

Això una qüestió, per cert, parlant de pressió fiscal, Keynes deia que, en general, les administracions, 
en èpoques de bonança han de fer estalvi, fer reserva, per després en èpoques de dificultats 
econòmiques com les actuals, doncs empènyer la economia, i fer, com deia la senyora Aroa Ortego. 
Ara doncs que hi han altres administracions que no ho fan, no sé si es referia també a la Generalitat. 
La Generalitat com bé saben té marge de maniobra escàs, per no dir nul, financerament parlant, i té 
deutes evidentment, té deutes amb l'Ajuntament de Granollers igual que segurament amb altres 
administracions, però per què s'ha d'endeutar demanant préstecs al FLA de l'Estat espanyol de 
recursos que surten de Catalunya. De l'IBI segurament també, de l'IBI que paguen els granollerins, 
part d'aquest IBI, se'n va a Madrid i torna en forma de préstec i l'hem de pagar amb interessos, és a 
dir, que part de l'IBI que estem pagant els ciutadans de Granollers, el paguem amb interessos per 
ajustar les finances de la Generalitat.

I evidentment que hi ha tensions de tresoreria i torno a dir, i no sé si es barrejar les "churras", és 
"churras"? Jo tampoc sé si és "churras", si són "churras" o "churros", però bé, en tot cas, si he barrejat 
"churras con merinas" no ho sé, però el que sé és una constatació de la realitat, és que hi ha un esforç 
financer important per part de la Generalitat, que vostès no en fan mai esment, ja ho entenc que 
políticament els interessa dir el que han de dir però escolti, no ho sé si està, hi ha una estadística però 
algun dia potser l'haurem de tenir, potser vostès la tenen, dels ciutadans de Granollers que reben 
prestacions de la Llei de la dependència, això havia de ser 50% Govern Central, 50%, si no ho tinc 
malentès, el Govern de la Generalitat, i està 20 - 80, per tant hi ha un finançament, un esforç financer 
importa fer això, i això afecta a ciutadans de Granollers, i això s'ha de dir. 

Diem que la Generalitat deu diners a la ciutat de Granollers, a l'Ajuntament de Granollers, però diem 
això també, i quan parlem de rigor, que vostès parlant de rigor i cada tres frases parlant de rigor, això 
també es parlar amb rigor, i hem de dir les coses tal com són, perquè si estem en èpoques de 
dificultats, deixem a vegades una mica el tema polític, que ja ho sabem que som partits polítics i ens 
hem de, d'aquí un any estarem en campanya, però escolti parlem de les coses amb rigor financer 
també.

És evident senyora Aroa que hi ha Romanent de Tresoreria positiu, no li negarem, és evident, i una 
mica seguint l'estela del que deia el company Casasnovas, el títol d'aquest punt del Ple d'avui, és 
Informe de la Intervenció General sobre la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers, en 
tot cas, és això, parlar de les xifres expressades 

Alcalde: No, no, perdoni, el títol és "Donar compte de les resolucions..." per matisar  

Senyor Noguera: Té raó senyor Alcalde, gràcies  

Alcalde: Perdoni, eh.  

Senyor Noguera: No, no, té raó, "donar compte del pressupost". Però no es diu aplicacions del 
Romanent de Tresoreria, que jo sàpiga, això que no es diu, senyor Alcalde, crec, no? No s'afegeix i 
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aplicacions del Romanent de Tresoreria. Perquè si parléssim d'aplicacions del Romanent de 
Tresoreria, parlaríem de si hem de fer un Pla de Contingència, de quin import ha de ser, de si s'ha 
d'ampliar el Pla de Xoc com deia el representant d'Iniciativa per Catalunya. I vostès diuen això, però 
ara estem tot just, i venim d'un Consell Econòmic i Social, on es va parlar d'altres coses, del Pla de 
Xoc, però que no s'ha aprovat encara el Pla de Xoc d'aquest any, per tant, no barregem les coses, 
donem comptes, com bé deia el senyor Alcalde i m'ha corregit, gràcies. Però no parlem de coses que 
no estan en el punt de l'ordre del dia. I està bé que ho diguin, farem el Pla de Xoc, val, ja ens hi 
apuntarem, farem aportacions, però també diem lo mateix, perquè recordo la reunió amb vostè, 
senyora Canelo, que també no hi havia marge de maniobra pressupostaria l'any passat, recordo que 
ens ho va dir, escolti, que vostès fan propostes, quantifiquin aquestes propostes, però anàvem molt 
justos de pressupost.

Bé, si financerament anem tan bé, si tant rigor hi ha hagut, si tan bona gestió hem fet, tot hi haver 
aportat 2 milions d'euros a Granollers Promocions que estan expressades en aquestes xifres, no ho 
diuen vostès però estan en aquí, si tan bé ho hem fet, home, escolti, doncs, tinguin en compte les 
aportacions que facin la resta de Grups, especialment les de Convergència i Unió, en el sentit del Pla 
de Xoc, però, escolti, parlem de les coses quan toca, però no de les que no quan no toca. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Terrades, pel Grup Socialista.

Senyor Terrades: Si aquí no estem parlant de com apliquem aquest Romanent, estem anunciant que 
hi haurà increments en el Pla de Xoc, i en les inversions, i no estem pressupostant en què s'invertirà. 
En tot cas, quan s'hagi pres la decisió, ja ho discutirem, vostès hi poden estat d'acord o no, i en el 
tema del Pla de Xoc, aquest Govern no ha fet cap proposta, només diu, escolti, la regidora ha dit, tinc 
un milió més d'euros, creiem que aquesta vegada sí que el podrem destinar en aquí, i serà el Consell 
Econòmic i Social, en funció de les propostes que tothom faci, també els Grups Municipals, que 
acabarem decidint, que hem fem.

Ho hem fet en aquests darrers exercicis, i ho seguirem fent igual, no? I escolti'm, un cop ha estat 
tancat, en el darrer Consell Econòmic i Social , la liquidació del pressupost encara no estava tancada, i 
podien haver-hi precisions sobre la magnitud de que acabaríem tancant però no estava tancada. I un 
cop ha estat tancada, i la regidora d'Hisenda, i l'Alcalde, fan aquesta proposta. Haurien d'estar 
contents, crec jo, d'aquest anunci, el senyor Casasnovas hauria d'estar content que després d'estudiar 
algunes de les seves propostes, coincideixen també amb les del Govern municipal i que, escolti, 
s'apliquin, miri, hi ha una coincidència en aquí, en vés d'estar allò de permanentment enfadat hauria 
d'estar content. Jo ho veig d'aquesta manera.

Escolti, a cap ciutadà i ciutadana, cap granollerí ni granollerina, li agrada pagar impostos, estic 
convençut d'això. Ara, no pagar impostos o baixar impostos, des de la meva concepció, i ara li parlaré 
d'en Keynes, no és, algú va dir baixar impostos és progressista, es va equivocar, parlant d'un 
President, que era el President del Govern, que era socialista, i es va equivocar en això. El que han fet 
en situació de crisi econòmica que també pateixen de manera dramàtica els ciutadans i les empreses 
de la ciutat, el que hem fet en els darrers tres anys, i és una decisió política d'aquest Govern, és no 
pujar, del que depèn de l'Ajuntament de Granollers, la pressió fiscal. I estan congelats.

Miri, el Keynes deia el que deia, i nosaltres sempre hem fet estalvis, en èpoques de bonances, per 
això estem en la situació que estem, i clar, qui va aprovar la Llei d'estabilitat pressupostària, que ens 
va portar, o que va portar que el Ministre podés fer les disposicions que va fer, jo li recordo qui va ser, 
vostè segur que ho sap perfectament, igual que jo, miri la banda aquesta de l'hemicicle, eh, PP i 
Convergència i Unió es van posar d'acord i van decidir que hi havia estabilitat pressupostària per totes 
les administracions, també l'Ajuntament de Granollers, eh.  

Jo no vinc aquí a defensar ara les polítiques pressupostàries de la Generalitat . El senyor Mas Colell es 
defensa solet. Aquí, ara, no estem en el Parlament de Catalunya per defensar o parlar d'aquest tema. 
Estem parlant de l'Ajuntament de Granollers, i si haguéssim fet una altra política pressupostària, si la 
ciutat no tingués encara, malgrat tot, el dinamisme econòmic que té, doncs segurament estaríem en 
unes condicions, diferents, i tindríem uns resultats diferents, miri, dona la casualitat de que, la 
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casualitat, aquí hi ha una política decidida, en aquest sentit, de ser rigorosos a l'hora de gestionar els 
recursos públics perquè miri no són nostres, són del conjunt de la ciutadania.

I ja sé que no me'n sortiré fins el maig del 2015, però ara, les societats municipals, es diguin com es 
diguin, són Ajuntament de Granollers, i vostè ho sap tan bé com jo.   

Alcalde: Gràcies. Per cloure aquest debat, senyora Ortego, té vostè la paraula, endavant, 

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, només valorar que no creiem que siguin els Impostos 
municipals els que els ciutadans pateixin com la màxima pressió fiscal que tenen a la seva vida, i a 
més els estudis comparatius amb altres ciutats que hem repetit aquí en més d'una ocasió també ens 
donen la raó de que la pressió fiscal municipal en aquesta ciutat es moderada.  
     
Parlava el senyor Noguera de rigor, i parlava de la Llei de la dependència i que l'aportació a la 
Generalitat era superior a la que li tocava, fantàstic, no podem estar en contra d'una cosa així, però 
també m'agradaria saber, o que m'expliqués on estan també els compliments dels compromisos de 
finançament d'altres programes, de les Escoles Bressol o de les Escoles de Música, on estan aquests 
percentatges als que s'havien compromès, i que vostès de manera continuada ignoren i no valoren. 
Doncs nosaltres els valorem de manera negativa, i tenir uns resultats positius ens permet afrontar 
aquests imprevistos sense haver d'incrementar la pressió fiscal en les famílies que són beneficiàries 
d'aquests serveis. L'Equip de Govern llavors no pot mes que valorar positivament aquesta liquidació 
perquè ens permet mirar el futur amb certa tranquil·litat.

Espero que en el sí del Consell Econòmic i Social doncs tots els Grups puguin fer les aportacions 
perquè en definitiva l'èxit d'aquests programes també vindrà d'incloure el màxim de mirades, idees i 
d'aportacions possibles. I pel que fa al Pla d'inversions, que deia també el senyor Casanovas, doncs 
se'n parlarà també amb tots els Grups i evidentment les podrem consensuar.

Seguim doncs en la bona línia malgrat les incerteses, i continuarem treballant amb el rigor i la 
prudència amb el que hem treballat fins ara perquè els resultats són positius i no farem experiments. 
Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, em toca a mi cloure el debat i fer algunes valoracions, tot i que, la 
veritat, és que no tenia previst intervenir, però el debat em sembla que ha portat prous elements per 
haver de fer també algunes reflexions en veu alta.

En primer lloc, bona gestió. Jo voldria felicitar a l'Aroa Ortego, la regidora i al seu equip, per la feina 
feta. Bona gestió, estem parlant d'un pressupost que frega els 80 milions d'euros, no hi arriba, 77 
milions i mig, que es tanca amb 7 milions d'euros positius. Fruits de què? Fruit de que hem aconseguit 
ingressar un milió d'euros més del previst, malgrat que la Generalitat ha deixat d'aportar-nos gairebé 
1,3 milions d'euros en matèria educativa, i en matèria de cooperació municipal. Malgrat això, el criteri 
de prudència pressupostària i sobretot també des d'aquest punt de vista, i val a dir-ho, el fet de que el 
Fons de Cooperació de l'Estat s'ha comportat bé enguany, podem dir que hem ingressat més del que 
havíem previst. Per tant això és una bona noticia.

Segona qüestió, hem estalviat, és a dir, del conjunt d'aquest 77,5 milions de despeses previstos hem 
aconseguit estalviar-ne 6. Fruit de què? Doncs en una part important, fruit de les restriccions que el 
Govern Central ha posat a la contractació de personal. No podem substituir baixes, hi ha 
determinades baixes laborals que no es poden substituir amb noves contractacions. Per exemple, 
doncs, els treballadors de l'Escola del Treball o de l'Escola Salvador Llobet no han percebut la paga 
extra, fruit en aquest cas d'un designi del Govern de la Generalitat. Per tant, estalvis en salaris, i 
alhora també, una feina molt ben feta, per tal de reduir la despesa corrent en matèria de consums, per 
exemple, elèctric, d'aigua, gas, feina molt ben feta. Per tant, des d'aquest punt de vista, una vegada 
treballat intensament, des de les diverses Àrees, podem presentar un resultat pressupostari positiu de 
7 milions d'euros. Aquesta és la qüestió, i això alhora, aplicat a romanents, després de fer totes les 
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reserves ens dona una xifra de 9 milions d'euros i explicaré una mica aquesta diferència.

Els bons resultats pressupostaris són fruit de la prudència, del rigor i de la bona gestió i això és una 
bona notícia, en temps en els que acostumem a veure tancaments pressupostaris negatius, el nostre, 
afortunadament, es positiu. Voldríem haver gastat més, senyor Casasnovas? Sí, voldríem haver gastat 
més. Perquè no hem pogut gastar més? Home, és fàcil d'entendre. Primer, regla de despesa, la Llei 
d'estabilitat pressupostària aprovada pel Congrés de Diputats, en aquest cas, com ha recordat el 
senyor Terrades, amb el vots de Convergència, del Partit Popular, limiten la despesa dels 
ajuntaments, hi ha un percentatge de creixement sobre les partides, no podem passar d'aquest 
percentatge. Regla de despesa, ens agrada, m'agrada? No, perquè jo, que sóc bon keynesià, voldria 
poder aplicar aquests recursos on toca, que és a  la redistribució en moments tan difícils , a la gent que 
s'ho passa malament, però la Llei d'estabilitat limita l'increment pressupostari de l'Ajuntament de 
Granollers i de tots els ajuntaments de l 'Estat, de manera injusta, des del meu punt de vista.

Perquè jo defenso l'autonomia municipal i crec que els ajuntaments que podem fer més hauríem, se'ns 
hauria de deixar fer més. I dissortadament el Govern de l'Estat no ens deixa, acompanyat en aquest 
cas en el Congrés de Diputats per Convergència i Unió, aquesta és la realitat, per molt que ens 
empenyem, el senyor Interventor i la senyora Secretària en faran un Informe desfavorable si jo pujo el 
pressupost per sobre de la regla de despesa, em sembla, em sembla que me'l faran desfavorable, em 
diu que sí. Per tant, primera limitació, no tenim marge de maniobra, més que allò que ens deixa pujar 
una Llei injusta que és la Llei d'estabilitat pressupostària.

Segona qüestió. Per què no hem pogut gastar  més? Ho ha explicat molt bé la senyora Ortego. Doncs 
perquè haguéssim volgut aplicar el Romanent de 4 milions d'euros de l'any passat, és clar que sí. No 
ens agrada tenir els diners encallats no se sap on, però el ministre Montoro ha negat tota possibilitat 
d'aplicar el Romanent de Tresoreria, això és impossible, aquí i arreu. Afortunadament fa escassament 
quinze dies a tret una norma el ministre Montoro que ens permetrà fer alguna aplicació, nova, no és 
una norma històrica, és de fa quinze dies. Per tant, no hem pogut aplicar el Romanent perquè el 
Govern de l'Estat no ens ha deixat. Haguéssim volgut aplicar-lo? Hi tant. Hi ha necessitats? Hi tant. 
Però no ho hem pogut fer.

Reivindiquem l'autonomia municipal a l'hora de fer la despesa, igual com reivindiquem el control de 
les administracions perquè no hi hagin episodis negatius en aquesta autonomia municipal, però 
reivindiquem l'autonomia municipal.

Dues qüestions més que ens condicionen a l'hora de gastar més o menys. Mireu. Ara estem parlant de 
diners, però en el fons estem parlant de papers, és a dir, hi ha un problema greu, d'aquest Ajuntament 
i de tots els ajuntaments, que és que aquests recursos que tenim comptablement en realitat, durant 
molts moments, no els tenim. El Govern de la Generalitat paga molt tard, dos, tres anys, el Govern de 
l'Estat no tarda tant, però també tarda. I per tant, moltes de les qüestions, o dels ingressos previstos 
són això: previstos, són pressupostats, són pressupostos, però els hi costa, a aquests pressupostos 
convertir-se en realitat. Per tant, hi ha visió d'aquesta capacitat de rigor i de prudència que és 
simplement, que quan hagis de fer un pagament el puguis fer, i per tant que tinguis diners al banc, 
perquè sinó has d'estar constantment demanat crèdit i no sempre estant bé de preu, i no sempre 
estant disponibles. Per tant, no confonguem el paper amb el diner, no és el mateix, i per tant tenir uns 
recursos estimats i assignats no vol dir que els tinguis disponibles .

I per últim, prudència perquè són temps d'amenaces greus pels ajuntaments. En el Ple passat vam 
aprovar d'anar junts al Constitucional contra la Llei fantàstica del ministre Montoro, la Llei de 
racionalització i harmonització de l'administració local, perquè és una Llei que ens omple de paranys, 
que ens posa moltes dificultats, que no ens permet, o ens impedeix mirar endavant i ens situa 
constantment en el curt termini, això vol dir molta prudència.

Per tant, un pressupost en positiu d'aquesta envergadura, ens blinda, millor dit, no ens blinda, però 
ens permet ser prou actius a l'hora de combatre o a l'hora de buscar i dir clar les mines que s'han 
col·locat en les finances municipals a partir de la Llei del ministre Montoro. Per tant, temps 
d'amenaces, temps d'amenaces en que la prudència serà un element essencial per tirar endavant.

En tot cas, m'agradaria preguntar-li a la senyora Secretària de quina edat és el Decret d'Alcaldia que 
avui aprovem, que avui donem compte, si us plau, perdó, 14 de març. És a dir, el tancament de 
l'exercici pressupostari que avui us presentem al Ple és del 14 de març. 14 de març d'això  fa pocs 
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dies, 11 dies, per tant és evident que els  números tancats no ho han estat fins que ho han estat, d'això 
l'Interventor n'és testimoni, i per tant des d'aquest punt de vista, no podíem parlar i no podíem fer 
pressupostos abans del 14 de març i, efectivament, el debat a l'entorn dels Plans d'Ocupació, perdó, 
del Pla de Xoc, és anterior al 14 de març, bastant anterior.

Dit això, avui el que s'ha expressat és una voluntat, i ara jo ho dic en veu alta, una voluntat de fer-ho 
junts. La voluntat de sense trencar la regla de despesa, el milió d'euros que teníem situat en el Pla de 
Contingència a l'espera del que podés passar durant l'any, jo crec que es pot desbloquejar, i això no 
toca la regla de despesa, i això el senyor Interventor ens ho informarà favorablement, espero. Aquest 
milió que està en pressupost, simplement perquè el teníem guardat per si un cas, el que diu la senyora 
Ortego, és allò, la frase que diu vostè, el camp, a jugar, aquest milió d'euros a polítiques socials, i a 
Pla de Xoc, per suposat, ja ens posarem d'acord, de com.

I això s'ha de dir aquí, és que s'ha de dir aquí. On s'ha de dir si no? Fer aquest oferiment, on s'ha de 
fer? En el plenari. I a més a més, ara que el senyor Montoro s'ha “desmelenat” i deixa aplicar el 
Romanent, amb unes restriccions brutals, però com a mínim ens permet, ens dóna l'esperança de 
treballar i buscar els serrells i no miro al senyor Mur, per tal d'encaixar doncs aquest pressupost, el 
que ens proposem, el que els hi proposem, el que farà el Govern i voldrà consensuar amb tots vostès, 
és aplicar aquests 4 milions d'euros en allò que el ministre Montoro diu un Pla vinculat a l'economia 
sostenible, que veurem què vol dir exactament això pel ministre Montoro.

En tot cas, farem la immersió, en aquest decret, que per cert ha aparegut en un lloc inverosímil, és a 
dir, no sé si saben vostès, però això a tall d'anècdota, el decret del ministre Montoro per aplicar el 
Romanent de Tresoreria dels ajuntaments surt en un Decret que es  fa especialment per mirar de 
resoldre els estralls que el temporal va fer en el nord de l'Estat, surt allà com un apèndix, és curiós 
perquè ens ho posen fàcil, ens ho posen fàcil, és a dir, vostès llegeixen un Decret, el títol del Decret 
me'l poden recordar, si us plau. Bé, en tot cas, el Decret és exactament: Decret per lluitar contra les 
emergències de la cornisa cantàbrica per les ventoleres, i aquí apareix al final, com els ajuntaments 
poden aplicar el Decret del Romanent de Tresoreria, aquesta és la situació. Per tant, jo crec que és 
bo, dir això i jo crec que no ens hauríem d'enfadar quan ens donen bones noticies, avui no diem: eh, hi 
han retallades. Avui diem: eh, hem aconseguit rescatar un milió d'euros al pressupost ordinari per 
polítiques socials, eh, hem aconseguit d'aportar 4 milions d'euros més a inversions, són bones 
noticies, i per tant, està bé que ens n'alegrem.

I ho diu, senyor Noguera un keynesià radical que està absolutament d'acord amb aquesta tesi tant 
socialdemòcrata, que en temps difícils l'administració ha d'estar al capdavant a l'hora de promoure i de 
monitoritzar l'economia, llàstima que els keynesians avui no tinguin el seu millor temps en els governs. 
En tot cas, és el moment de les votacions. No hi ha votació, és donar compte, perdoneu. Per tant, ara 
això es posarà a disposició dels Grups, i es podrà anar treballant per fer l'aprovació corresponent, 
després de la informació.  

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ    
MUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL D ''''HABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERS ,,,,        AMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A L ''''1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2014201420142014

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen  que es transcriu literalment a 
continuació:

PrimerPrimerPrimerPrimer. L'article 17 de la Llei de bases de règim local 7/1985,  de 2 d'abril, modificada per la Llei 
4/1996,  de 19 de gener, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró 
municipal, és competència municipal, d'acord amb la legislació vigent de l'Estat. L'esmentat article 
continua dient, que l'Institut Nacional d'Estadística (INE), realitzarà les comprovacions pertinents i 
comunicarà als ajuntaments les actuacions necessàries perquè les dades padronals puguin servir de 
base per a la realització d'estadístiques de població a nivell nacional, i les xifres resultants de les 
revisions anuals puguin ser declarades oficials .
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SegonSegonSegonSegon. El Reial decret núm. 1690/1986 , de 11 de juliol,  pel qual s'aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret núm. 2612/1996, de 20 de 
desembre, en el seu article 81 manifesta que els ajuntaments aprovaran la revisió del padró municipal 
amb referència a 1 de gener de cada any, formalitzades les actuacions de l'exercici anterior. Els 
resultats numèrics de la revisió anual seran enviats a l 'Institut Nacional d'Estadística  (INE).

TercerTercerTercerTercer. La Resolució de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general per a l'Administració 
Local,  de data 17 de novembre de 2005,  publicada en el BOE núm. 280, de 23 de novembre de 2005, 
estableix que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 
de gener de cada any,  formalitzant les actuacions portades a terme al llarg de l'exercici anterior. Per 
això es consideraran  les variacions produïdes en el Padró del municipi que hagin estat remeses a 
l'Institut Nacional d'Estadística en els fitxers d'intercanvi mensuals, així com el resultat de la 
coordinació comunicada per aquest organisme als diferents fitxers mensuals fins al mes de març . 

QuartQuartQuartQuart. El padró d'habitants des de l'última revisió padronal,  any 1996, és un padró continu, en el qual 
es van introduint modificacions, cosa que fa que quedi modificada la xifra aprovada en el seu moment. 
Aquest padró requereix que la coincidència entre les dades dels padrons municipals i la base de 
dades padronals de l'INE sigui el més ajustada possible.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Després de finalitzada la coordinació de les variacions de l'any anterior, per part de 
l'Ajuntament de Granollers, el nombre d'habitants que resulten de la revisió del Padró,  a 1 de gener 

de 2014 és de    59595959....930930930930    ((((XIFRA PROVISIONALXIFRA PROVISIONALXIFRA PROVISIONALXIFRA PROVISIONAL ))))         habitants.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar provisionalment la revisió de  la xifra  de població de Granollers a  1111    de gener dede gener dede gener dede gener de     2014201420142014    
de  59595959....930930930930    habitantshabitantshabitantshabitants ,,,, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional 
d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.  

SegonSegonSegonSegon. Trametre còpia del padró d'habitants de Granollers a 1de gener de 2014 mitjançant disquet 
facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la 
Delegació Provincial de l 'Institut Nacional d'Estadística. (INE).

TercerTercerTercerTercer. Notificar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.  

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat: 

Aprovat per UNANIMITAT dels regidors i regidores assistents. 

 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L ''''ACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARIACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARIACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARIACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI    
I EL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LI EL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LI EL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LI EL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen  que es transcriu literalment a 
continuació:

En data 25 de febrer de 2013 es convoca els delegats de personal i les seccions sindicals per tal de 
constituir la Mesa general de negociació als efectes de dur a terme la negociació col·lectiva de les 
condicions de treball del personal funcionari i el personal laboral d 'aquesta corporació.

En data 1 de  març de 2013 es constitueixen la Mesa general de negociació del personal funcionari 
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amb els següents representants:

En representació de l’ajuntament de Granollers segons Resolució dEn representació de l’ajuntament de Granollers segons Resolució dEn representació de l’ajuntament de Granollers segons Resolució dEn representació de l’ajuntament de Granollers segons Resolució d ''''alcaldiaalcaldiaalcaldiaalcaldia     175175175175////2013201320132013    
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sr. Francesc Rubio Sánchez
Sra. Montserrat Domènech Borrull
Sr. Juan José Masero Sánchez

En representació del personal funcionariEn representació del personal funcionariEn representació del personal funcionariEn representació del personal funcionari
Sr. Óscar Alarcón Dominguez  del Sindicat UGT
Sra. Anna Bonany Monràs del Sindicat UGT
Sr. Carles Masjuan Domingo del Sindicat ASTEM
Sra. Montserrat Bosch Lata del Sindicat ASTEM
Sra. Joana Molins Reig del Sindicat CCOO
Sr. Joan Carles Cusell Galicia del Sindicat CCOO
Sr. José Dorado Romero del Sindicat SPPM-CAT
Sr. Victor Manuel Leal Romero del Sindicat SPPM-CAT

Actua com a secretari de la Mesa, el Sr. Carles Masjuan Domingo

En la mateixa data es constitueix la Mesa general de negociació del personal laboral amb els 
següents representants:

En representació de l’ajuntament de GranollersEn representació de l’ajuntament de GranollersEn representació de l’ajuntament de GranollersEn representació de l’ajuntament de Granollers     segons Resolució dsegons Resolució dsegons Resolució dsegons Resolució d ''''alcaldiaalcaldiaalcaldiaalcaldia     175175175175////2013201320132013
Sra. Aroa Ortego i Cobos
Sr. Francesc Rubio Sánchez
Sra. Montserrat Domènech Borrull
Sr. Juan José Masero Sánchez

En representació del personal laboralEn representació del personal laboralEn representació del personal laboralEn representació del personal laboral
Sr. Ángel Calero Rosa del Sindicat UGT
Sr. Juan Gastón Charcos del Sindicat UGT
Sra. Miriam Piña Cavero del Sindicat CCOO
Sr. Rodolfo Benza Alegria del Sindicat CCOO

Actua com a secretari de la Mesa, el Sr. Carles Masjuan Domingo

Des del dia 1 de març de 2013 fins el dia 21 de març de 2014, han tingut lloc diverses reunions, 
regides pel principi de bona fe en la negociació.

En data 21 de març de 2014, es signa l'acta de "Signatura de l'Acord de condicions del personal 
funcionari" i del "Conveni col·lectiu del personal laboral" de l'Ajuntament de Granollers. Es signen 
també en aquesta data els documents de l'Acord de condicions i el Conveni col·lectiu que s'annexen a 
l'expedient per a la seva aprovació.

S'han complert els requisits previstos a l'article 15 b) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic 
de l'empleat públic , article 4.1.c) del Real decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s'aprova el 
Text refòs de la Llei de l'Estatut dels treballadors, els requisits previstos al Capítol IV de la Llei 7/2007 
(EBEP) i el Títol II del RDL 1/1995.

S'han emès els informes corresponents per part de secretaria i intervenció i per part de la Cap de 
servei de Recursos humans que consten a l'expedient d'aprovació.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Es troben continguts en els informes emesos per la secretaria i intervenció i per la cap de servei de 
Recursos humans.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....     Aprovar l'Acord de condicions del personal funcionari i el Conveni col·lectiu del personal 
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laboral de l'Ajuntament de Granollers per al període 2014-2015, signat pels representants de 
l'Ajuntament i els representants del personal funcionari i personal laboral en data 21 de març de 2014, 
en el sí de la Mesa general de negociació del personal funcionari i la Mesa de negociació del personal 
laboral i subsidiàriament al personal funcionari i laboral de l'Entitat Pública Empresarial Granollers 
Mercat i el Patronat Municipal del Museu de Granollers.

SegonSegonSegonSegon....    Indicar que  l'acord de condicions i el conveni col·lectiu entraran en vigor l'endemà de la seva 
aprovació pel Ple de l'Ajuntament de Granollers i les retribucions econòmiques tindran efectes de 
vigència des del dia 1 de novembre de 2013, d'acord amb el previst a l'article 18.2 de l'Acord de 
condicions i l'article 18.2 del Conveni col·lectiu.

TercerTercerTercerTercer ....    Trametre còpia de l’acord de condicions i conveni aprovats, així com de tota la 
documentació complementària al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
als efectes de la seva inscripció i publicació.

QuartQuartQuartQuart....    Notificar aquest acord als representants sindicals . 

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

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'hisenda senyora Aroa Ortego. 

Senyora Aroa Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, molt breument, eh, després d'un llarg procés de negociació 
que està contextualitzat en un  moment en que les lleis han limitat i retallat drets dels treballadors 
públics i per tant han minvat aquestes possibilitat de negociació. Però que en tot cas finalment hem 
arribat a un acord que no comporta increments econòmics, bàsicament el contingut d'aquest Conveni 
seria més de futur que de present, ja que el més important del Conveni són aquells punts en que les 
parts ens hem proposat, ens hem posat deures, i ens hem proposat desenvolupar quatre punts 
principalment: la valoració dels llocs de treball, el Reglament de carrera professional, el Reglament de 
segona activitat i un Pla de formació de 4 anys que tingui en compte sobretot tots aquells canvis 
tecnològics que es deriven de l'administració electrònica que estem implantant.

El Conveni s'ha acordat amb tots els Sindicats i per tant ens felicitem per aquest resultat i esperem 
poder aplicar-lo i desenvolupar-lo també en bona sintonia i treballant també de manera conjunta amb 
tots els Sindicats. Gràcies.

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Gutiérrez: Gràcies senyor Alcalde. Segons se'ns ha comunicat aquesta tarda a l'Informe emès 
per Secretaria i Intervenció d'aquest Ajuntament, s'ha arribat a un acord per unanimitat dels membres 
de la Mesa de negociació del personal funcionari així com el conveni col·lectiu del personal laboral, 
per tant aquest Grup Municipal es congratula d'aquests acords. Pel que fa referència a aquest 
dictamen, voldríem fer una parada a l'article 51, Reglament de segona activitat. És que un Reglament 
de segona activitat, tant del personal funcionari com del personal laboral al qual el nostre Grup està 
totalment d'acord, perquè facilita així el dret a permanència a la funció pública de tots els treballadors 
públics fins a la jubilació, amb les capacitats físiques o psíquiques que requereix el lloc de treball que 
s'ocupa.

Aquest mateix reglament diu que l'Ajuntament es compromet durant la vigència d'aquest Conveni a 
posar en marxa un Reglament de segona activitat que afecti al conjunt de treballadors i treballadores 
municipals, qual el personal funcionari, i el que fa referència la Policia Local , entenem que ja existeix, i 
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que s'està portant a terme, però el que sembla ser és que el seu contingut no està ben definit pel que 
fa al lloc de treball.

I d'altra banda volem saber, si amb aquest reglament la Policia Local s'incorporarà o continuarà com 
fins ara. Gràcies.

Alcalde: En tot cas, això és una pregunta. No és exactament l'apartat de precs i preguntes, sinó de 
posicionament del Grup. En tot cas, vostè parla d'un aspecte concret del Conveni que, en tot cas, jo 
crec que es pot analitzar en detall a la Comissió Informativa, no sé si de tota manera, tanca el torn 
d'intervenció la Regidora, i ella, doncs, sabrà exactament que li ha de dir. Endavant,  

Senyora Ortego: No, molt breument, potser no va quedar clar quan vam estar parlant d'aquest tema 
amb el seu Grup. En tot cas, evidentment, el reglament de segona activitat, al col·lectiu que afecta 
d'una manera principal és el de la Policia, i per tant, evidentment, la reivindicació venia principalment 
d'aquest col·lectiu i la idea de fer-ho, malgrat afecti a tots els treballadors, evidentment, amb la part 
més important correspondrà a la Policia, per tant, estigui tranquil en aquest sentit. 

Alcalde: En tot cas obrim un segon torn. Són torns d'intervenció, insisteixo, i de posicionament però, 
en tot cas, vostè el pot utilitzar com vulgui. Endavant.  

Senyor Gutiérrez: Gràcies. No, només recordar-los que sembla ser que aquí s'iniciï el procés per la 
segona activitat, però entenem que la Policia ja la té. Doncs, llavors, el que li preguntem és això, si 
continuarà la Policia com està o amb el nou Conveni que es preveu entraran tots.   

Alcalde: Insisteixo que és un tema d'anàlisi,  

Senyor Gutiérrez: No, no, és que a més l'any 1993 ja es va fer un Edicte de l'Ajuntament d'aquí en la 
que deia les disposicions que teníem a la Policia Local. Llavors, és aquesta que no entenem si és que 
no s'ha tingut en compte això  

Alcalde: Jo crec que s'ha tingut en compte tot. Simplement la resposta és prou senzilla, el compromís 
és redactar un  nou reglament inclusiu de totes aquelles activitats que siguin susceptibles d'entrar en 
aquest paràmetre, tots, i en tot cas, el compromís que s'ha signat  i que avui aprovarem, és el de veure 
el desplegament d'aquest Conveni per tal de fer un Reglament de segona activitat. Un. Tothom.

En tot cas, insisteixo, és un torn de posicionament, no de precs i preguntes, en poden parlar 
tranquil·lament en el llarg de l'àmbit que pertoca, que no és altre que la Comissió Informativa.

En tot cas, tots els Grups han manifestat el seu acord, i per tant aprovaríem per unanimitat aquest 
Conveni, i per tant avui és un dia molt positiu, també pel funcionament de l'Ajuntament, un Conveni 
col·lectiu, un acord entre treballadors i l'administració responsable, responsables de l'administració, 
òbviament prefigura un futur més endreçat, i d'això ens en congratulem. Per tant, felicitacions a tots 
els que ho han fet possible, en els sindicats, i també als representants de l'Ajuntament que han estat 
assentats a la taula, en unes negociacions sens dubte llargues i complexes però a partir d 'ara doncs el 
tenim ja aprovat, a partir d'aquests moments.
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Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat: 

Aprovat per UNANIMITAT dels regidors i regidores assistents. 

 
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 DEROGAR LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEDICTAMEN RELATIU A DEROGAR LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEDICTAMEN RELATIU A DEROGAR LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DEDICTAMEN RELATIU A DEROGAR LES NORMES DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA DE    
L’ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE GRANOLLERSL’ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE GRANOLLERSL’ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE GRANOLLERSL’ALUMNAT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE GRANOLLERS,,,,    APROVADES PELAPROVADES PELAPROVADES PELAPROVADES PEL    
PLE MUNICIPALPLE MUNICIPALPLE MUNICIPALPLE MUNICIPAL,,,,    DEDEDEDE    31313131    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2009200920092009,,,,    AIXÍ COM LES SEVES MODIFICACIONSAIXÍ COM LES SEVES MODIFICACIONSAIXÍ COM LES SEVES MODIFICACIONSAIXÍ COM LES SEVES MODIFICACIONS    
POSTERIORSPOSTERIORSPOSTERIORSPOSTERIORS ,,,,    PER ADAPTARPER ADAPTARPER ADAPTARPER ADAPTAR ----HO A LA NORMATIVA CORRESPONENTHO A LA NORMATIVA CORRESPONENTHO A LA NORMATIVA CORRESPONENTHO A LA NORMATIVA CORRESPONENT

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen  que es transcriu literalment a 
continuació:

1. Atès el que disposa el Decret 282/2006 de 4 de juliol de delegació de competències, el 31 de 
març de 2008 mitjançant conveni aprovat pel Ple Municipal, l’Ajuntament de Granollers va assumir les 
competències relacionades amb el procés de preinscripció i admissió de nens als centres educatius 
del primer cicle d’educació infantil sufragats amb fons públics . 

2. El 31 de març de 2009 el Ple Municipal va aprovar el reglament que regula les normes de 
preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol municipals sufragades amb fons públics 
de Granollers.

3. El 25 de maig de 2010 el Ple Municipal va aprovar la modificació de les normes de preinscripció i 
matrícula de les escoles bressol municipals, per al curs 2010/11, i admetre la documentació 
acreditativa del Prodi i la documentació del subsidi d’atur  (ajuda familiar).

4. El 26 d’abril de 2011 el Ple Municipal va aprovar la modificació del reglament que regula les 
normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles bressol municipals sufragades amb 
fons públics de Granollers, en quant els criteris d’admissió. 

5. A l'article 4 del reglament esmentat regula que cada curs escolar la junta de Govern del Patronat 
d'Escoles Bressol Municipals fixarà per a cada centre el calendari del procés de preinscripció i 
admissió d'alumnes,  així com els criteris d'admissió i llur puntuació per a cada curs escolar que 
s'actualitzarà anualment.

6. El 29 de novembre de 2011 en sessió plenària fou dissolt el Patronat Municipal d 'Escoles Bressol 
i les seves competències es van delegar a l 'Ajuntament. 

7. Des de que es va aprovar les Normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les escoles 
bressol municipals de Granollers l’any 2009, s’han fet modificacions posteriors a la norma, i aquesta 
normativa requereix d’una modificació completa per tal d’actualitzar-la a la realitat actual de les 
escoles bressol municipals de Granollers .

8. Atès que en virtut d’allò previst a l’article 21.1.s) de la LRBRL pertoca a l’alcalde aprovar les 
normes de preinscripció i no pas al Ple.  

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics
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Segons l’article 84 de Competències Locals de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el punt 84.2 �

regula que els governs locals de Catalunya tenen competències pròpies sobre la planificació, 
l’ordenació i la gestió de l’educació infantil, i per tant no es necessari establir la clàusula de 
garantia de pagament per part de la Generalitat, tal i com estableix l'article 57.bis de la llei 
27/2013 de 27 de desembre  de Racionalització i sostenibilitat de l 'administració local.

El Decret 282/2006, de 4 de juliol, que regula el primer cicle de l’educació infantil, estableix a �

l’article 20 que les competències que el Decret atribueix al Departament d’Educació es poden 
delegar als ajuntaments que les vulguin assumir. En concret es poden delegar les competències 
relacionades amb el procés de preinscripció i admissió d'infants als centres en els ensenyaments 
sufragats amb fons públics.

El Decret 75/2007, de 27 de març, a la Disposició Addicional quarta estableix que els ajuntaments �

que han assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnat del primer cicle d’educació 
infantil dels centres públics es regiran pels criteris establerts en el Decret i per la resta que 
estableixin en l’exercici de les seves pròpies competències i podran elaborar el propi barem per a 
cadascun d’aquests.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en la resolució ENS/260/2014, de �

7 de febrer aprova les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres del Servei 
d'Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb 
fons públics, per al curs 2014-2015.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Derogar les Normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de les Escoles Bressol 
Municipals de Granollers aprovades pel Ple Municipal, de 31 de març de 2009, així com les seves 
modificacions posteriors.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Publicar aquest acord al BOP de Barcelona i al tauler d'anuncis.

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

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Sobre aquest dictamen relatiu a derogar les Normes de 
preinscripció i matrícula de l'alumnat de les Escoles Bressol Municipals de Granollers, sobre les 
Normes el nostre Grup no té res a  dir. I creiem que quan es modifiquin tampoc hi haurà gaire variació.
Això sí, el que voldríem expressar és que des del nostre Grup, entenem que l'aprovació posterior de 
les Normes per Decret d'Alcaldia, tot i que la normativa sigui així o sigui el procediment, entenem que 
aquestes competències s'haurien de mantenir en el màxim òrgan de representació com és el Ple.

Aquest posicionament d'Iniciativa Verds Esquerra Unida, no és en un to crític cap a l'Equip de Govern, 
sinó perquè entenem que el Ple és l'òrgan més transparent i representatiu on tots els Grups 
Municipals tenim representació, i és un òrgan plural. La Junta de Govern, o amb el Decret d'Alcaldia, 
la Junta de Govern només tenen participació alguns membres de l'Equip de Govern i tot i que aquest 
assumptes després poden passar per la Comissió Informativa, on els Grups Municipals podem 
expressar el nostre posicionament, entenem que és millor, que totes aquestes siguin debatudes i 
votades al Ple. Tots els assumptes són prou importants com per disminuir la capacitat de deliberació i 
de decisió al Ple, malgrat legalment sigui així, el procediment o no. Gràcies.

Alcalde: Bé, en tot cas, dir-li que simplement en aquí el que hi ha és una lectura des de Secretaria pel 
que fa, doncs, a quin és l'òrgan competent, i  no només això, sinó que ens diu que la competència és 
de la Generalitat de Catalunya. I el que fem nosaltres és simplement replicar-la, per tant, semblava 
que no era, diguem-li, cap element significatiu el que s'aprovés o no en el Ple.
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De tota manera, com que jo crec que el que ha de primar és aquesta voluntat i aquesta vocació de 
transparència el compromís evident de que abans que l'Alcalde signi el Decret o abans de que vagi a 
Comissió de Govern, com ja és habitual, abans de que passi per qualsevol d'aquests òrgans, serà 
treballat, explicat, debatut i si pot ser consensuat en el si de la Comissió Informativa .  

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 19 vots favorables, dels Grups Municipals del PSC (13), 
CIU (6), AG (1), l'abstenció del Grup Municipal del PP (5) i el vot en contra del Grup Municipal 
d'ICV-EUiA-E (1) 
 

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS ESTATUTS I LDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS ESTATUTS I LDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS ESTATUTS I LDICTAMEN RELATIU A APROVAR ELS ESTATUTS I L''''ADHESIÓ A LA FUNDACIÓADHESIÓ A LA FUNDACIÓADHESIÓ A LA FUNDACIÓADHESIÓ A LA FUNDACIÓ    
UNIVERSITÀRIA BALMESUNIVERSITÀRIA BALMESUNIVERSITÀRIA BALMESUNIVERSITÀRIA BALMES

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen  que es transcriu literalment a 
continuació:

La Universitat de Vic ha mostrat interès en que l´Ajuntament de Granollers formi part del Patronat de la  
Fundació Universitària Balmes que gestiona la Universitat de Vic mitjançant un correu electrònic .

En aquest correu electrònic de data 28 de gener de 2014 el secretari general de la Fundació 
Universitària Balmes adjunta els estatuts vigents de la Fundació i el model de conveni que cal signar 
per poder-se adherir a la Fundació.

L'objectiu d'aquest conveni és el de dur a terme iniciatives de col·laboració per a la potenciació del 
territori i l´intercanvi de coneixement entre els dos organismes .    

Per poder dur a terme aquestes iniciatives cal que l´Ajuntament de Granollers formi part del patronat 
de la Fundació Universitària Balmes, seguint la via d'integració al patronat que preveuen els estatuts 
d'aquest Fundació, en l'article 9.2.d) que preveu el següent: 

... d) El patronat de la fundació es compon dels Els alcaldes o alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, 
Ripoll, Puigcerdà, Prat de Lluçanès i Sant Hilari de Sacalm, i fins a un màxim de altres cinc patrons 
representants d'altres municipis i comarques de Catalunya.  Els ajuntaments subscriuran, amb 
caràcter previ a la incorporació de l´alcalde respectiu, un conveni d'integració a la Fundació aprovat 
pel Patronat en el qual s´haurà d'especificar qui exercirà la representació de l'alcalde o alcaldessa 
quan aquest o aquesta no pugui assistir a les reunions del Patronat.  La integració podrà ser 
successiva”.

Tot i que no és una competència municipal en el PAM (Pla d'Actuació Municipal) s'estableix com a 
línia de treball  potenciar els estudis de grau superior i els cursos  d'especialització universitària a la 
ciutat de Granollers i es creu convenient signar aquest conveni de col·laboració per poder començar a 
treballar amb aquesta línia, tenint en compte a més a més que la participació de l'Ajuntament de 
Granollers en el Patronat de la Fundació no representarà cap despesa econòmica.
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Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació en  data 12 de març de 2014.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Granollers a la Fundació Universitària Balmes i 
aprovar els estatuts que la regulen i que s'incorporen com annex a aquest acord. 

SEGONSEGONSEGONSEGON....        Aprovar el conveni de col·laboració  entre l'Ajuntament de Granollers i la Universitat de Vic 
per a la integració de l´Ajuntament de Granollers en el patronat de la Fundació Universitària Balmes, 
d'acord al redactat següent:

""""    CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VICCONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VICCONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VICCONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VIC----UNIVERSITATUNIVERSITATUNIVERSITATUNIVERSITAT     
CENTRAL DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE  GRANOLLERSCENTRAL DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE  GRANOLLERSCENTRAL DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE  GRANOLLERSCENTRAL DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE  GRANOLLERS

Vic, ....

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS
D’una part, el Sr. Jordi Montaña i Matosas, Rector Magnífic de la Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya, en nom i representació de la Fundació Universitària Balmes (FUB), d’acord amb els 
poders atorgats a favor seu pel Patronat de la FUB, entitat titular de la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya, domiciliada al c. Perot Rocaguinarda, 17, de Vic. La FUB està inscrita en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 150 i identificada amb el CIF 
número       G-58 020 124.

De l’altra, Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, en nom i representació de 
l’Ajuntament de Granollers, domiciliat a la plaça de la Porxada, 6,  08401 Granollers i identificat amb el 
CIF número P0809500B, degudament facultat per a aquest acte en virtut de l’acord del Ple de data 
........

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN
I. Que la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, aprovada per Llei 5/1997, de 30 de maig, 
del Parlament de Catalunya, s’inspira en els valors de la pedagogia catalana, en clara sintonia amb la 
realitat social i territorial, es fonamenta en una activitat de docència i de recerca de qualitat que 
potencia els coneixements científics i tècnics , i estimula els ideals humans individuals i socials .

II. Que l’Ajuntament de Granollers està interessat en formar part de la Fundació Universitària Balmes 
(FUB), per promoure  i enfortir el projecte de territori i establir ves de col·laboració amb l´Universitat de 
Vic-Universitat Central de Catalunya.

III. Que atès el projecte territorial i social, les parts consideren necessari dur a terme iniciatives de 
col·laboració per a la potenciació del territori i l’intercanvi de coneixement entre ambdós organismes . 

Per tot això, subscriuen aquest conveni de col·laboració, que es regeix per les següents:

 CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES    

PrimeraPrimeraPrimeraPrimera ....    ObjecteObjecteObjecteObjecte
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya i l’Ajuntament de Granollers per tal de dur a terme un projecte conjunt de desenvolupament 
del territori, que inclou l’enfortiment i la potenciació de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya i del municipi de Granollers, així com la intensificació de la col·laboració entre les dues 
parts. 

SegonaSegonaSegonaSegona....    Bases de la col·laboracióBases de la col·laboracióBases de la col·laboracióBases de la col·laboració

Per tal de desenvolupar aquest projecte de territori i incrementar les relacions, la Universitat de 
Vic-Universitat Central de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers acorden: 

- Nomenar com a patró/ona de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de 
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Vic-Universitat Central de Catalunya, l’alcalde de Granollers. Quan l’alcalde no pugui assistir a les 
reunions exercirà la representació el/la regidor/a d’educació.
- Incentivar les relacions de caràcter cultural, acadèmic, científic i institucional entre la Universitat 
de Vic-Universitat Central de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers .
- Treballar conjuntament en el desenvolupament d’activitats de cultura, formació, innovació, 
transferència de coneixement, esport, educació, benestar social i empresa, i en la difusió en matèries 
d’interès comú per a ambdues institucions i el seu àmbit territorial .
- Col·laborar en la promoció, potenciació i desenvolupament del territori . 
- Fomentar el debat i l’intercanvi d'experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar 
ambdues institucions.
- Col·laborar en la difusió de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i especialment 
de la formació que s’hi ofereix i les activitats de tipus divers que s’hi duen a terme . 
- Col·laborar en l’estudi i l’execució de projectes i iniciatives que reportin beneficis a la projecció 
de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i de la ciutat de Granollers
- Estimular l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, llibres, publicacions i 
altres recursos i materials d’interès per a ambdues institucions i el seu territori .

TerceraTerceraTerceraTercera ....    EspecificacionsEspecificacionsEspecificacionsEspecificacions
Les especificacions de les actuacions previstes en la clàusula anterior i de les altres que es puguin 
dur a terme en el futur    s’establiran en convenis específics sobre les condicions i aportacions de cada 
una de les institucions, que s’hauran d’ajustar al marc pressupostari corresponent i tenir l’aprovació de 
l’òrgan competent de cada entitat. 
En cap cas, però, no suposarà per l'Ajuntament de Granollers l'obligació de fer cap aportació 
econòmica de qualsevol tipus a la Fundació. Si per qualsevol motiu es demanés fer algun tipus 
d'aportació l'Ajuntament de Granollers podrà renunciar a l'adhesió d'aquest conveni, d'acord amb el 
que estableix la clàusula setena, que regula la vigència del conveni.

QuartaQuartaQuartaQuarta....    InterlocutorsInterlocutorsInterlocutorsInterlocutors
Per a l’execució de les accions que es realitzin en el marc d’aquest conveni , les dues entitats designen 
un interlocutor. Per part de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, la persona 
interlocutora serà el rector/a de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya; per part de 
l’Ajuntament de Granollers, la persona interlocutora serà el president.    

CinquenaCinquenaCinquenaCinquena ....    DisponibilitatDisponibilitatDisponibilitatDisponibilitat     
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i de l’Ajuntament de Granollers, segons la seva 
disponibilitat, facilitaran els mitjans necessaris per al bon desenvolupament i execució d’aquest 
conveni.

SisenaSisenaSisenaSisena.... Protecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dadesProtecció de dades
La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni i dels específics que 
se’n derivin tindrà caràcter confidencial , a menys que s’acordi expressament el contrari. 

Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, dades i 
documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni, no podent utilitzar-les per a usos 
diferents als previstos en aquest, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de 
la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni 
dels projectes que es puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a terme accessos a 
dades de caràcter personal ni tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis . 

Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions que 
es realitzin en el marc d’aquest conveni i dels específics que se’n derivin, en cas de ser necessaris, 
les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en 
cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com a guardar una 
estricta confidencialitat sobre aquestes.

La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevol altra obligació 
derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de resolució del 
conveni.

SetenaSetenaSetenaSetena....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència         
Aquest conveni tindrà vigència des del mateix moment de la seva firma i podrà ser modificat i ampliat 
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per acord mutu entre les dues parts. La seva duració s’estableix per un termini indefinit, excepte que 
una de les parts comuniqui a l’altra, amb un mes d’anterioritat, la seva voluntat d’extingir-lo abans del 
termini establert, o de la seva pròrroga.

VuitenaVuitenaVuitenaVuitena....    ArbitratgeArbitratgeArbitratgeArbitratge
Aquest conveni es regirà pel dret català. Si hi hagués discrepàncies respecte a l’aplicació i execució 
de l’acordat, seran resoltes per les parts de comú acord. En cas de no produir-se aquest acord, el 
conflicte es resoldrà definitivament mitjançant un arbitratge de Dret, en el marc del Tribunal Arbitral de 
Vic, al qual s’encomana l’administració de l’arbitratge i el nomenament de l’àrbitre. Les parts es 
comprometen a complir el laude que sigui dictat. En els casos d’incompliment, el propi arbitratge fixarà 
les indemnitzacions i penalitzacions pertinents . "

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Indicar a la Fundació Universitària Balmes que en el cas que l'execució de qualsevol de les 
actuacions previstes en el conveni o qualsevol altre que es pugui dur a terme en el futur per mitjà de la 
subscricpció del corresponent conveni específic pugui comportar que l'Ajuntament de Granollers hagi 
d'aprovar qualsevol tipus de despesa econòmica, comportarà que s'iniciïn per part de l'Ajuntament de 
Granollers els tràmits per renunciar al càrrec de Patró, en els termes que preveu l'article 10.2 e) dels 
estatuts que regeixen la Fundació Universitària Balmes. 

QUARTQUARTQUARTQUART....    Facultar a l'Alcalde per la signatura d'aquest conveni. 

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....    Notificar aquest acord a la Fundació Universitària Balmes i a Intervenció i Tresoreria . 

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

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'Educació, senyora Pietat Sanjuan.

Senyora Sanjuan: Gràcies Alcalde. Bé, des de fa uns quants anys que la nostra ciutat manté convenis 
de col·laboració amb diferents Universitats,  amb la Universitat de Barcelona per exemple, la 
Universitat Autònoma, la Universitat de Girona o la Universitat de Vic, per tal d’oferir formació superior 
a Granollers així com acollir estudiants en pràctiques de diversos àmbits de coneixement .
 
També el fet de tenir un centre de suport de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya a 
Granollers ens ha permès organitzar activitats d’investigació i d’extensió universitària a la ciutat .

Volem, però, que aquest compromís de la ciutat amb el món del coneixement i la recerca, amb la 
Universitat, avanci. I és per això que avui fem un pas més.
 
Avui aprovem el conveni d’adhesió al Patronat de la Fundació Universitària Balmes per tal de 
promoure i  dur a terme projectes de col·laboració i intercanvi de coneixement  i incrementar les 
relacions amb la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. Unes relacions que vénen de fa 
anys, que han estat molt profitoses i que volem estrènyer encara més. 

Per això aquest acord. Un acord que respon a la voluntat de totes dues parts de desenvolupar una 
col·laboració estable que permeti explorar i aprofitar sinergies per consolidar i millorar l’oferta docent i 
les activitats de recerca i transferència tecnològica i de coneixement al territori .

I que marca clarament entre les seves finalitats:
Incentivar les relacions de caràcter cultural, acadèmic, científic i institucional entre la Universitat de 
Vic-Universitat Central de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers . 
Treballar conjuntament en el desenvolupament d’activitats de cultura, formació, innovació, 
transferència de coneixement, esport, educació, benestar social i empresa, i en la difusió en matèries 
d’interès comú per a ambdues institucions i el seu àmbit territorial .
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Col·laborar en la promoció, potenciació i desenvolupament del territori . 
I fomentar el debat i l’intercanvi d'experiències sobre tots aquells temes que puguin beneficiar 
ambdues institucions.

Vull remarcar que la importància d’aquest acord de col·laboració rau en la possibilitat de participar des 
de la Fundació en la presa de decisions que poden ser importants per a la nostra ciutat ja que el 
patronat és  qui té les competències per aprovar els plans estratègics de la Universitat, aprovar la 
implantació de nous ensenyaments, la creació d´instituts universitaris o centres  d 'investigació.
 
Propostes que ens poden ajudar per avançar en el nostre compromís amb la formació superior. 
Aquest compromís queda reflectit en el nostre Pla d’Acció municipal que recull com a línia de treball , el 
reforç i la implantació de formació superior i universitària a la ciutat vinculada als eixos de treball 
estratègics, oferint cursos d’especialització universitària. Aquest objectiu ens ha portat a desenvolupar 
a Granollers postgraus i cursos d’especialització universitària vinculats al món de l’empresa, del 
comerç, del món socisanitari o de l’autoconeixement. 

Això i el fet que, amb la creació del grup de treball de la C-17 i l’acord de explorar conjuntament en les 
potencialitats econòmiques d'aquest eix viari i d’avançar en els projectes estratègics; s’hagin establert 
quatre comissions de treball on es busca també la participació d 'empreses i de la societat civil ,  una de 
les quals, d'aquestes comissions, té a veure amb la Formació Professional, això dic, ens ha de 
permetre fixar una oferta de Formació Professional també de grau superior, i dual d’acord amb les 
necessitats del teixit productiu de la C-17, així com enfortir la capacitat i el talent de la gent jove i 
posar-la en valor en el nostre territori.
Per acabar, voldria agrair a tots els grups la disponibilitat de sumar-se a aquesta aposta, que es 
converteix així en una aposta de ciutat.

Estem convençuts que aquest acord de col·laboració potenciarà i aprofundirà la relació que mantenim 
amb la Universitat de Vic i propiciarà el desenvolupament d’aquesta formació i investigació a la ciutat .

Però, sobretot, estem convençuts que l’avenç en el món del coneixement, de la recerca i de la 
innovació és una aposta decisiva per afrontar els reptes del futur. Per fer de la nostra ciutat una ciutat 
millor, més rica, més connectada amb el món. Una ciutat intel·ligent, amb idees i amb capacitat per 
desenvolupar-les i que es tradueixin en millor qualitat de vida per als granollerins i granollerines .

Una Ciutat Educadora! Moltes gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, aquí hi ha anunciat el vot favorable de tots els Grups, i també la consideració 
que s'ha debatut prou a la Comissió Informativa corresponen i per tant, s'aprovaria per unanimitat.  

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat: 

Aprovat per UNANIMITAT dels regidors i regidores assistents.

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A RATIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A RATIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A RATIFICACIÓ DE L''''ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DELACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DELACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DELACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL    
CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONESCONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONESCONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONESCONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES ,,,,    PER A LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCIPER A LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCIPER A LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCIPER A LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen  que es transcriu literalment a 
continuació:

En data 12 de març de 2014, la Junta de Govern del Consorci de Serveis a les Persones de Granollers 
va aprovar l'acord següent:
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""""APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DEAPROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DEAPROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DEAPROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE SERVEIS A LES PERSONES DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

Al BOP Barcelona núm. 41 de data 16 de febrer de 2008 es va publicar el text dels estatuts del 
Consorci de Serveis a les Persones, una vegada aprovats definitivament al no haver-se presentat cap 
al·legació en el termini d'exposició pública a l'acord del Ple de l'Ajuntament de Granollers de data 21 
de desembre de 2007 pel qual s'aprovava inicialment la creació i constitució del Consorci i els seus 
estatuts. 

En data 16 de setembre de 2008 es va celebrar l'acte de constitució del citat Consorci i per Resolució 
del Director general d'Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques 
de data 17 de febrer de 2009 es va inscriure el Consorci de Serveis a les Persones al Registre d'ens 
locals de Catalunya amb el codi d'identificació 9831350006.

Amb posterioritat a aquesta data, el Consorci s'ha reunit cinc vegades més, essent la darrera el 15 de 
juny de 2012, sense que s'hagi dut a terme cap altre actuació ni a nivell jurídic ni a nivell 
pressupostari, que impliqui la realització de qualsevol obra o instal·lació, la contractació de personal o 
la adquisició de béns.

L'article 26.1 dels Estatuts preveu que el Consorci es podrà dissoldre per qualsevol de les causes 
previstes a l'article 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis, entre les que es troba, el mutu acord de les entitats consorciades. 

L'article 27.1 dels Estatuts preveu que l'acord de dissolució determinarà la forma en què s'ha de 
procedir a la liquidació dels béns que pertanyen al Consorci i a la reversió de les obres i les 
instal·lacions existents.

Tenint en compte l'actual marc competencial de l'Ajuntament de Granollers així com els requeriments 
als que exigeix donar compliment la normativa actual dictada en matèria econòmica, les entitats 
consorciades consideren que procedeix acordar la dissolució del Consorci . 

De conformitat amb el que preveu l'article 14.3 dels Estatuts, la Junta de Govern.

ACORDAACORDAACORDAACORDA

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la dissolució del Consorci de Serveis a les Persones per mutu acord de les entitats 
consorciades. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Indicar que no procedeix aprovar la liquidació del Consorci de Serveis a les Persones en els 
termes regulats a l'article 27 dels Estatuts atès que el Consorci no és propietari de cap bé ni té cap bé 
adscrit ni tampoc està desenvolupant cap servei o activitat assistencial , docent o de recerca.

TercerTercerTercerTercer.- Condicionar l'executivitat d'aquest acord a la ratificació per part del Ple de l'Ajuntament de 
Granollers i del Patronat de la Fundació Privada Bertran de Seva.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord a l'Ajuntament de Granollers i a la Fundació Privada Bertran de Seva.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Notificar aquest acord a la Direcció general d'Administració Local del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals adjuntant el certificat dels acords de ratificació indicats a 
l'apartat tercer de la part dispositiva, als efectes que procedeixi a cancel·lar la inscripció del Consorci 
de Serveis a les persones al Registre d'ens locals de Catalunya."

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Ratificar l'acord pres per la Junta de Govern del consorci de Serveis a les Persones en data 
12 de març de 2014, per a la dissolució del Consorci de Serveis a les Persones de Granollers per 
mutu acord de les entitats consorciades.

SEGONSEGONSEGONSEGON. Trametre certificat d'aquest acord al Consorci de Serveis a les Persones 
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L'Alcalde dóna la paraula a la regidora de Serveis Socials i Gent gran, senyora Maria del Mar 
Sánchez,

Senyora Sánchez: Gràcies Alcalde. Bé, el Consorci de Serveis a les Persones de Granollers es va 
aprovar per Acord de Ple el 21 de desembre de 2007, i es va constituir el 16 de setembre de 2008, 
tenint com a membres, tal i com a dit la Secretària, l’Ajuntament de Granollers i la Fundació Privada 
Bertran de Serva.

Entre les finalitats potencialment assignades a aquest Consorci es troben la gestió de serveis lligats a 
l’atenció a les persones, com ara els serveis d’atenció domiciliària , la realització de les valoracions del 
grau de dependència, així com la gestió i explotació d’establiments com ara residències assistides i 
centres de dia. 

De fet, aquestes dues darreres finalitats eren les que motivaren inicialment la creació del Consorci, i 
que per motius, econòmics i en els temps de crisi en el que ens trobem, no s'han pogut realitzar. Altres 
finalitats d'aquest Consorci són la docència i/o la participació en la detecció preventiva de situacions 
de risc de fragilitat en persones grans.

La  nova Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local obliga a fer una modificació 
dels estatus dels Consorcis que involucren aspectes patrimonials, financers i de reassignació de 
recursos humans entre les entitats constituents.

També des del Ministeri d’Economia i Hisenda i Administracions Públiques  se'ns demana informació 
anual sobre l’activitat econòmica dels Consorcis , i una auditació financera d’aquests. 

Donar  resposta satisfactòria a aquesta demanda implica l’aprovació preceptiva de pressupostos per 
part del Consorci, cosa que no s’ha produït mai, ja que aquest Consorci, no ha estat mai proveït 
econòmicament  per part de cap de les dues entitats que el formen. 

La no presentació d’aquesta informació econòmica generava el risc d’una suspensió per part de l’Estat 
del pagament a l’Ajuntament de la participació de Tributs de l’Estat durant aquest exercici .

Tot plegat  ens porta, tal i com ha dit la Secretària, a la dissolució d’aquest Consorci.

No obstant i encara que el Consorci quedi dissolt, l’Ajuntament de Granollers i  la  Fundació Hospital 
Asil, continuarem realitzant les activitats que veníem realitzant fins ara, buscant formules de 
col·laboració mitjançant acords o convenis fora d 'aquest marc del Consorci.  

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Cequier: Gràcies Alcalde. Només, breument, un parell de reflexions. Algunes de les qüestions 
que havia pensat dir, la companya ja les ha comentat.
En un principi, la primera lectura que vaig fer d'aquest dictamen vaig quedar-me pensant i dic: 
German, et falla la memòria, que és el Consorci de serveis a les Persones? I quan arribem a una edat, 
com diu l'Alcalde, de vegades dic ai German.  I  després, al llegir ja algun contingut del dictamen ja, la 
memòria ja va funcionar.

Però, doncs, a més a més, vaig anar a buscar més en profunditat sobre la qüestió i només volia 
expressar pues una certa estranyesa del funcionament que ha tingut i que la Maria del Mar ja 
explicava. Bé, des de l'any 2007 en que es va crear, que es va formar, o es va constituir en el 
setembre del 2008, en tot aquest temps 6 anys, en cap moment no hem tingut cap informació, ni cap 
sapiència, ni saber res de quines activitats hi havia o no hi havia .
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Llegint els estatuts fins i tot he vist que posava que volien fer una reunió trimestral, com a mínim, una 
reunió trimestral. I aquí en el contingut ens comenta que s'han fet 5 reunions, en tot aquest temps, 
evidentment són qüestions aquestes que, sorpresives, de manera que avui estem assistint simplement 
a fer una certificació oficial de la desaparició d 'un ens que pràcticament no ha tingut ni existència real.

Però avançant-me al punt número 10, també em sorprèn, o sigui, enllaço un amb l'altra, perquè en el 
número 10, al mateix temps aprovarem avui que volem ser, i ho trobo molt positiu, una Ciutat amigable 
per la Gent Gran, i dintre de les qüestions que es vol fer la ciutat, perquè sigui amigable serà atendre 
molts aspectes que poder aquest Consorci que avui aprovem la dissolució ja els tenia en els seus 
objectius, i que anirien molt bé per avançar en aquest camí.

Aquesta és la reflexió, el pensament que m'ha fet venir i poder perquè estic proper a poder utilitzar 
aquests serveis, i tots vosaltres, no rieu, perquè jo sóc el que vaig més avançat, però aquí tinc alguns 
companys que també no van gaire lluny de mi, i desitjo que tots aneu arribant, de manera que poder ja 
hi ha una certa incoherència de dir entre els dos punts, suprimir una cosa, i per l'altre punt, engeguem 
un camí molt recomanable.
En fi, finalment teniu el nostre vot de confiança, vull dir que aprovarem tots dos i a més confiant que 
això servirà perquè aquesta atenció a les persones, doncs que vagi en un bon camí i que millori. 
Gràcies. 

Senyora Sánchez: Sí, no, té raó. El que fem ara mateix és eliminar l'estructura que era Consorci. 
Encara que com a Consorci consti que ens hem reunits 6 vegades, el que sí hem fet és moltes 
reunions tècniques per aprofundir i poder treballar molts temes que han sigut molts de coordinació, 
amb l'Hospital, i molts temes que hem anat tractant sobre la vulnerabilitat sobretot i el que és  la Gent 
Gran, el que n'hem fet són els grans programes que eren els que aportarien una Residencia i el 
Centre de Dia, i coses com aquesta.

Però sí que amb el segon punt, el que fem ara són estratègies, aprofundim més a les estratègies, i 
això és ara en el segon punt quan expliqui tot el tema de les ciutats amigables amb la gent gran, o 
amb les persones grans, ens donarà moltes més coses per fer.

Alcalde: per tant el resum és aquest, és: eliminem estructures però aprofundim estratègies, i 
incrementem la feina que fa l'Ajuntament amb l'Hospital, en coordinació amb tot el que fa referència a 
la Gent Gran, i a les Persones dependents. 

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 19 vots favorables, dels Grups Municipals del PSC (13), 
CIU (6) i PP (5) i les abstencions dels Grups Municipals d 'ICV-EUiA-E (1) i AG (1).

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT LADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT LADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT LADICTAMEN RELATIU A SOL·LICITAR A L’ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA SALUT LA    
INSCRIPCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LA XARXA MUNDIAL DE CIUTATSINSCRIPCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LA XARXA MUNDIAL DE CIUTATSINSCRIPCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LA XARXA MUNDIAL DE CIUTATSINSCRIPCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A LA XARXA MUNDIAL DE CIUTATS    
AMIGABLES AMB LES PERSONES GRANSAMIGABLES AMB LES PERSONES GRANSAMIGABLES AMB LES PERSONES GRANSAMIGABLES AMB LES PERSONES GRANS

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen  que es transcriu literalment a 
continuació:



115

L’evolució demogràfica de la població de Granollers en els darrers anys palesa un envelliment 
progressiu de la població, fruit fonamentalment del creixement de l’esperança de vida, que es 
manifesta en un increment constant en el nombre i la proporció de persones grans. Entre l’any 2003 i 
2012 la població total de la ciutat havia crescut un 6,7%, mentre que la població de 65 anys i més ho 
havia fet en un 15,6%, i la de 85 anys i més en un 72%. Aquest procés continuarà en els propers anys 
i genera uns grans reptes per a la ciutat que passen per preparar entorns físics i socials adequats a la 
nova realitat, tenint en compte tant les generacions actuals de persones grans com aquelles altres 
generacions que un futur més o menys pròxim, entraran en aquesta etapa de la vida. 

Aquest procés no és un tret distintiu de Granollers, ni tan sols dels països més industrialitzats, sinó 
que forma part de d’una de les dos tendències demogràfiques comuns a tot el món: l’envelliment ràpid 
de la població i la urbanització creixent. Per tal d’ajudar les ciutats a preparar-se per als reptes que 
aquestes tendències generen, l’Organització Mundial de la Salut va crear l’any 2006 el Programa 
Ciutats Amigables amb les Persones Grans, basat en el paradigma de l’envelliment actiu i saludable i 
adreçat a intervenir en els factors mediambientals, socials i econòmics que influeixen en la salut i el 
benestar de les persones grans. 

Posteriorment, el 2009, es va crear la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans, 
la qual té com a finalitats les següents: establir relacions entre les ciutats participants i entre aquestes 
i l’OMS; facilitar l’intercanvi d’informació i les bones pràctiques; fomentar intervencions apropiades, 
sostenibles y cost-eficaces per millorar la vida de les persones grans, i proporcionar suport tècnic i 
capacitació.

Per optimitzar i fer palès l’esforç continu d’adaptació de la nostra ciutat a les necessitats de les 
persones grans mitjançant un compromís públic i explícit de millora contínua i poder compartir aquesta 
experiència amb la d’altres ciutats amb les mateixes inquietuds, l’Ajuntament de Granollers ha decidit 
adherir-se formalment a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans, fet que 
implica la corresponent sol·licitud d’inscripció a l’Organització Mundial de la Salut (OMS), creadora de 
la Xarxa.

Tal com la defineix l’OMS “una ciutat amigable amb les persones grans és un entorn urbà integrador i 
accessible que fomenti un envelliment actiu i maximitzi la participació social de les persones grans. 
Les aportacions d’aquestes són importants per avaluar l’adaptació de la ciutat, fixar prioritats, 
proposar solucions i seguir els progressos realitzats” .

El procés d’adhesió a la Xarxa implica la cumplimentació d’un formulari d’inscripció en línia, l’adjunció 
al formulari d’una carta de l’Alcalde i de l’Administració municipal sol·licitant la inscripció com a 
membre de la Xarxa, i del corresponent certificat de l’Acord de Ple. En la carta l’Alcalde manifesta el 
compromís de l’Ajuntament amb el projecte de Ciutat Amigable amb les Persones Grans. Aquest 
compromís es tradueix en l’entrada en un cicle continu d’accions de millora que comporta  4 fases: 

FaseFaseFaseFase    1111....    Avaluació inicial de l’adaptació de la ciutat a les persones grans i formulació d’un PlaAvaluació inicial de l’adaptació de la ciutat a les persones grans i formulació d’un PlaAvaluació inicial de l’adaptació de la ciutat a les persones grans i formulació d’un PlaAvaluació inicial de l’adaptació de la ciutat a les persones grans i formulació d’un Pla    
d’Acciód’Acciód’Acciód’Acció     (anys 1 a 2). Comporta la revisió tècnica d’aquesta adaptació, i el diagnòstic participatiu 
realitzat per les persones grans, així com la creació d’altres mecanismes per assolir la seva 
participació en el cicle de la Xarxa. Aquesta fase té com a finalitat la formulació d’un pla d’acció 
triennal per a tota la ciutat, basat en els resultats d’aquesta avaluació; i la identificació d’indicadors per 
seguir els progressos realitzats.

FaseFaseFaseFase    2222....    Execució del Pla d’AccióExecució del Pla d’AccióExecució del Pla d’AccióExecució del Pla d’Acció    (anys 3 a 5).    Una volta completada la primera fase, i mai més de 2 
anys després de l’adhesió a la Xarxa, la ciutat presentarà el seu pla d’acció per a que sigui examinat i 
aprovat per l’. Una volta obtinguda aquesta aprovació, la ciutat tindrà 3 anys per a executar el seu pla.

FaseFaseFaseFase    3333....    Avaluació dels progressosAvaluació dels progressosAvaluació dels progressosAvaluació dels progressos (final de l’any 5). Al final del primer període d’execució, la ciutat 
presentarà a l’un informe sobre els progressos realitzats, que serà avaluat amb els indicadors definits 
en la primera fase.

FaseFaseFaseFase    4444....    Millora contínuaMillora contínuaMillora contínuaMillora contínua....    Si hi ha proves convincents que s’han fet progressos amb relació al pla 
d’acció inicial, la ciutat passarà a una fase de millora contínua. Serà invitada a elaborar un nou pla 
d’acció de fins a 5 anys de durada i els corresponents indicadors. Els progressos amb relació a aquest 
nou pla es determinaran al final d’aquest segon període d’execució. La ciutat podrà seguir pertanyent 
a la Xarxa mentre es comprometi a realitzar nous cicles d’execució .
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La decisió sobre l’adhesió a la Xarxa ve emparada pels articles 84.1 i 84.2 m de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya, en virtut dels quals els governs locals de Catalunya tenen un nucli de competències 
pròpies, incloses les competències en matèria de regulació i prestació de serveis d’atenció a les 
persones.    

La inscripció com a membre de la Xarxa no comporta cap despesa econòmica per a l’Ajuntament. 

D'acord amb l'informe emès pel director de Serveis de Benestar Social.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Aprovar la sol·licitud a l'Organització Mundial de la Salut la inscripció de l’Ajuntament de 
Granollers a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans . 

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora de Serveis Socials i Gent gran, senyora Maria del Mar 
Sánchez,

Senyora Sánchez: Gràcies Alcalde. En les últimes dècades s'està  vivint en tot el món un procés 
d'envelliment de la població molt significatiu. Aquesta realitat representa una fita i un enriquiment 
personal i col·lectiu, però també planteja molts reptes per garantir el benestar i la participació social en 
totes les edats.

Envellir és un procés natural i progressiu. De fet comencem a envellir a partir del moment en que 
naixem i, a mesura que passen els anys, el cos i la ment estan en constant procés de canvi.

L’evolució demogràfica de la població de Granollers també ha experimentat aquest procés 
d'envelliment progressiu de la població, fruit fonamentalment del creixement de l’esperança de vida, 
que es manifesta en un increment constant en el nombre i la proporció de persones grans. Entre l’any 
2003 i 2012 la població total de la ciutat havia crescut un 6,7%, mentre que la població de 65 anys i 
més ho havia fet en un 15,6%, i la de 85 anys i més en un 72%. Aquest procés continuarà en els 
propers anys i genera uns grans reptes per a la ciutat que passen per preparar entorns físics i socials 
adequats a la nova realitat, tenint en compte tant les generacions actuals de persones grans com 
aquelles altres generacions que un futur més o menys pròxim, entraran en aquesta etapa de la vida. 

Les persones grans conformen un dels col·lectius més nombrosos, dinàmics i diversos de la ciutat de 
Granollers. Són majoritàriament persones actives, autònomes i amb un gran potencial d’implicació en 
les dinàmiques ciutadanes. 

Envellir activament  significa que les persones continuem participant en els assumptes socials, 
econòmics, culturals i cívics, en conseqüència envellir activament no es redueix a la capacitat de 
mantenir-se actiu físicament o de participar en el mercat de treball . 
Gaudir d'una vida socialment activa és un dels millors estímuls per millorar el nostre estat d'ànim i les 
capacitats mentals. Les possibilitats de mantenir-se actiu estan fortament condicionades per l’entorn 
en el qual les persones viuen, l’entorn natural i l’edificat, com també l’entorn relacional i els serveis a 
l’abast configuren circumstàncies que poden afavorir o dificultar la vida quotidiana de les persones 
grans i la seva implicació en la ciutat .

Una ciutat amigable amb les persones grans és una ciutat que facilita que aquestes, en la seva 
diversitat, visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin plenament en la societat. La 
ciutat idònia per a la gent gran posa més de relleu les facilitats que les barreres i afavoreix la vida 
quotidiana per a les persones de totes les edats.

L’Ajuntament de Granollers porta temps treballant en un model de ciutat fet a mida de les persones, 
amb una atenció especial amb les persones grans, amb l’impuls de polítiques en diferents àmbits com 
és l’accessibilitat, la mobilitat "peatonal", el transport públic urbà accessible, la cultura, l’oci i els 
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serveis socials. Polítiques sempre orientades a promoure un envelliment actiu i saludable de les 
persones grans i a la millora del benestar d’aquelles persones grans fràgils, per situacions de 
dependència, aïllament o nivells de renda molt baixos.

En el marc de les polítiques específiques orientades a les persones grans es desenvolupen amb una 
gestió directa de les accions per part del Servei de Serveis Socials i Gent Gran. Aquestes accions 
passen per la gestió dels programes de Gent Gran i d’Atenció Domiciliària, juntament amb els 
programes d’atenció primària social i de la Discapacitat .
 
Les actuacions específiques estan orientades tant a millorar la participació social de les persones 
grans, com a promocionar l’envelliment actiu i saludable i les relacions de comunicació i solidaritat 
inter-generacional, així com a identificar i prestar atenció de suport a les persones grans vulnerables i 
a les persones cuidadores d’aquestes, per tal de facilitar el manteniment d’aquelles en el propi domicili 
i evitar o retardar la seva institucionalització . 

I pel que fa a la solidaritat amb les persones grans vulnerables, en breu s’iniciarà el programa 
RADARS, que implicarà la creació d’una xarxa ciutadana d’alerta i de voluntariat per a 
l’acompanyament d’aquestes persones.

El Programa Ciutats Amigables amb les Persones Grans és un projecte internacional, promogut per 
l’Organització Mundial de la Salut  i concebut per ajudar a les ciutats a preparar-se per a dos 
tendències demogràfiques comuns a tot el món: l’envelliment ràpid de la població i la urbanització 
creixent. El programa està adreçat a intervenir en els factors mediambientals, socials i econòmics que 
influeixen en la salut i el benestar de les persones grans.

Ciutats amigables amb les persones grans és una iniciativa que es fomenta en dos pilars: la voluntat 
del Govern de la ciutat per identificar i desplegar les millores en els diferents camps d’actuació 
municipal, i la participació de la comunitat, protagonitzada principalment per les persones grans.

En el projecte Ciutats Amigables amb les Persones Grans, l’OMS estableix una ruta de treball per a 
les ciutats que volen formar part de la xarxa mundial. La ruta segueix un cicle estructurat en quatre 
fases. La primera és la de planificació, en la qual s’han d’establir els mecanismes de participació per 
involucrar les persones grans en tot el procés, avaluar de manera integral l’amigabilitat de la ciutat i 
establir un pla d’acció de tres anys basat en els resultats de l’avaluació .

La segona fase és la d’implementació, en la qual s’ha de presentar el pla d’acció a l’OMS i 
implantar-lo. La tercera fase és d’avaluació del progrés i comporta la presentació d’un informe a l’OMS 
que destaca els progressos en els indicadors identificats en la primera etapa . 

Finalment, a la quarta fase, de millora continua, s’ha de mostrar l’evidència dels progressos i definir un 
nou pla d’acció per als cinc anys següents. És prou clar que ser membre de la Xarxa demana un 
compromís continuat.

El projecte Granollers Ciutat Amigable amb les Persones Grans desplegarà , mitjançant un enfocament 
transversal i amb perspectiva de gènere i de cicle vital, un abordatge de l’envelliment que s’estructura 
en vuit dimensions:
La Participació social i cívica
La Mobilitat i transport
L'Accessibilitat i ús dels espais públics i privats
L'Habitatge
Els Serveis socials i de salut
Les Relacions de suport i ajuda mútua
El Respecte , Desigualtats i condicions d’inclusió
La Comunicació i la informació

Cada dimensió recollirà variats moments i escenes quotidianes. Per possibilitar la implicació de les 
persones i facilitar l’expressió de les seves aportacions, es important el disseny de les formes de 
participació. Aquestes han de ser diverses i combinar mètodes i formats variats, reunions àmplies, 
grups grans i petits; la varietat de formats és necessària per incorporar la diversitat que caracteritza el 
col·lectiu de la gent gran, així com les contribucions dels familiars i professionals .
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El projecte Granollers Ciutat Amigable amb les Persones Grans és una gran oportunitat per avançar 
en el camí iniciat, i fer-ho en el marc d’una xarxa mundial de ciutats que pretenen el mateix objectiu, 
és a dir, que les ciutats facilitin que les persones grans, en la seva diversitat visquin amb seguretat, 
mantinguin la seva salut i participin plenament en la societat, en definitiva, ciutats que facilitin i 
afavoreixin la vida quotidiana a les persones de totes les edats .

Mireu, aquest és un projecte de la gent gran i per a la gent gran, que pretén continuar construint una 
ciutat que tingui en compte la visió i les necessitats de les persones grans, amb el convenciment que 
les propostes i les idees que posarem en pràctica beneficiaran a tothom. Perquè estem convençuts 
que una ciutat amigable per a les persones grans, és una ciutat amigable per a tothom.  

Alcalde: Moltes gràcies, aquí hi ha anunciat el vot favorable de tots els Grups. En tot cas, significar la 
importància del que avui aprovem, que se suma a un procés que també vam engegar fa escassament 
dos, tres mesos que és el procés d'entrar en un programa que té la Uniceff, que és el de ciutats 
amigues de la infància. El que hem fet, el que estem fent avui aquí, també de manera col·lectiva i com 
un procés participatiu obert a la ciutadania és donar un pas més en unes polítiques públiques que les 
ciutats estan desenvolupant ja fa temps però que volen també tenir aquest marc i aquesta referència 
internacional. Avancem col·lectivament, com a administració, però especialment i bàsicament com a 
societat per tal d'entramar aquestes xarxes internacional amigues de la infància i amigables amb la 
gent gran. Per tant, aprovaríem per unanimitat aquest punt.  

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat: 

Aprovat per UNANIMITAT dels regidors i regidores assistents.

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

11111111....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS EN RECOLZAMENT DE LAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS EN RECOLZAMENT DE LAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS EN RECOLZAMENT DE LAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS EN RECOLZAMENT DE LA        
PRESENTADA PER LPRESENTADA PER LPRESENTADA PER LPRESENTADA PER L''''AJUNTAMENT DE RIPOLL DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LAAJUNTAMENT DE RIPOLL DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LAAJUNTAMENT DE RIPOLL DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LAAJUNTAMENT DE RIPOLL DE SUPORT A LA CANDIDATURA PER A LA    
DECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIRDECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIRDECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIRDECLARACIÓ DE PATRIMONI MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR    
DE SANTA MARIA DE RIPOLLDE SANTA MARIA DE RIPOLLDE SANTA MARIA DE RIPOLLDE SANTA MARIA DE RIPOLL     

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de la Catalunya 
de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres monestirs i catedrals de l’àmbit 
cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància 
de la seva església abacial, construïda de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva 
biblioteca, que sota aquest personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els 
espolis, les destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui 
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li un lloc en la 
història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida. 

Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò en les 
portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes esglésies 
catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests mitjans del segle XII, capaç 
de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions escultòriques del moment -com les de la 
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ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- manifestaria també la seva influència més o menys 
propera en tota una sèrie de treballs escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat 
del segle. 

Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat iconogràfica 
i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en un dels joiells de la basílica 
restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i que els estudiosos de l’art la reconeguessin 
com una obra cabdal de l’escultura romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència 
sobre el patrimoni històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer que 
s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació. 

L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes que han posat 
de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element singular i únic en el món. En 
efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre 
d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a 
objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir 
i com a element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar -se al món.

Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i compleix totes i 
cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un valor universal excepcional 
establerts principalment en el document d'Orientacions que han de guiar l'aplicació de la Convenció 
del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de 
les candidatures de Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, 
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar l'expedient per tal 
que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la Cultura Catalana, la Portalada del 
Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat 
per part de la UNESCO.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.... Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal 
que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO.

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat per la Junta de Portaveus.

11111111....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LAMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LAMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LAMOCIÓ RELATIVA A QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PP RELATIVA A LA    
DEFENSA DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓNDEFENSA DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓNDEFENSA DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓNDEFENSA DE LA LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN    
LOCAL COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN EFICAZ DE SERVICIOSLOCAL COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN EFICAZ DE SERVICIOSLOCAL COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN EFICAZ DE SERVICIOSLOCAL COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN EFICAZ DE SERVICIOS    
PÚBLICOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOSPÚBLICOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOSPÚBLICOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOSPÚBLICOS DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus. 

REBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absoluta,,,,    amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSCamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSCamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSCamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    
ICVICVICVICV----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA i AG ,,,,    i el vot a favor del Grup Municipal del PPi el vot a favor del Grup Municipal del PPi el vot a favor del Grup Municipal del PPi el vot a favor del Grup Municipal del PP
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11111111....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E ENE ENE ENE EN    
RECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICARECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICARECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICARECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA ....

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus. 

REBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absoluta,,,,    amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PP,,,,        
el vot a favor del Grup Municipal del vot a favor del Grup Municipal del vot a favor del Grup Municipal del vot a favor del Grup Municipal d ''''ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE,,,,    i li li li l ''''abstenció dels Grups Municipals de CIU i dabstenció dels Grups Municipals de CIU i dabstenció dels Grups Municipals de CIU i dabstenció dels Grups Municipals de CIU i d ''''AGAGAGAG....

 

11111111....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E PERE PERE PERE PER    
PROMOURE LA “PLAÇAPROMOURE LA “PLAÇAPROMOURE LA “PLAÇAPROMOURE LA “PLAÇA     14141414    DDDD''''ABRIL”ABRIL”ABRIL”ABRIL”

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus. 

REBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absoluta,,,,    amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PP,,,,    iiii    
el vot a favor dels Grups Municipals del CIUel vot a favor dels Grups Municipals del CIUel vot a favor dels Grups Municipals del CIUel vot a favor dels Grups Municipals del CIU ,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i dE i dE i dE i d''''AGAGAGAG....
 

11111111....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA IMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA I    
DDDD''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E CONTRA LE CONTRA LE CONTRA LE CONTRA L ''''HOMOFÒBIAHOMOFÒBIAHOMOFÒBIAHOMOFÒBIA ,,,,    LA LESBOFÒBIALA LESBOFÒBIALA LESBOFÒBIALA LESBOFÒBIA ,,,,    LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIALA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIALA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIALA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Atès que el 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de lesbianes, gais, 
bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col·lectiu demanant més justícia i 
llibertat en un entorn altament repressiu als anys 60. Aquest aixecament va culminar en els fets de 
Stonewall a la ciutat de Nova York l’any 1969 on hi va haver conflictes violents entre homosexuals i la 
policia de Nova York. Els fets de Stonewall han estat considerats un punt d’inflexió per als moderns 
moviements pro drets dels homosexuals arreu del món. A Catalunya es va fer la primera manifestació 
el juny de l’any 1977, la primera de l’estat espanyol fruit de l’incipient moviment nascut entre el 1972 i 
el 1975 i en un entorn de reivindicació de drets i llibertats .

Atès que el 17 de maig es commemora el dia contra l’homofòbia i la transfòbia arran de l’eliminació, 
l’any 1990, de l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l’Organització Mundial de 
la Salut. Amb tot, 22 anys després l’OMS segueix considerant la transsexualitat com un trastorn 
mental. Des de llavors, internacionalment cada 17 de maig es commemora el Dia Mundial contra 
l’Homofòbia i la Transfòbia, com a mostra de rebuig a qualsevol tipus de discriminació per raó 
d’orientació sexual o identitat de gènere.

Atès que l’1 de desembre es el dia mundial de la lluita contra la sida, lluita que es dedica a donar a 
conèixer la situació actual i els avanços contra el VIH i la Sida i que sovint ha estat liderada per les 
entitats LGTB.

Atès que la commemoració d’aquestes dues dates, amb múltiples formats i maneres s’esdevé una 
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crida a tota la ciutadania i en els darrers anys el Govern de la Generalitat, així com nombrosos 
Ajuntaments de Catalunya pengen penons i banderes de l’Arc de Sant Martí, símbol del moviment pels 
drets LGBT, en espais visibles dels Ajuntaments i Departaments responsables del desenvolupament 
de polítiques per al col·lectiu homosexual i transsexual .

Atès que diversos Ajuntaments catalans han aprovat mocions solidaritzant-se amb el col·lectiu LGTB 
amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure .

Atès que encara avui arreu del món existeixen una vuitantena de països que criminalitzen 
l’homosexualitat i condemnen les relacions sexuals entre persones del mateix sexe amb penes de 
presó; en vuit d’aquests fins i tot amb la pena de mort.

Atès que a l’estat espanyol, 35 anys després de la primera manifestació en favor de la no 
discriminació per raó d’orientació sexual, la lluita d’homes i dones homosexuals i transsexuals ha 
donat els seus fruïts. En aquest mateix sentit, la llei d’identitat de gènere aprovada l’any 2007 
avançava en la lluita contra les discriminacions que pateixen les persones transsexuals. Tanmateix, 
aquestes no han quedat eradicades totalment, ja que encara avui les dones i homes transsexuals es 
troben sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir el reconeixement de la seva identitat 
de gènere.

Atès que un dels espais on persisteix amb més força aquesta discriminació és l’entorn educatiu . Si bé, 
progressivament es perceben discursos de major integració i respecte cap a la diversitat sexual, els 
estudis demostren que en els darrers anys les pràctiques i actituds discriminatòries han anat en 
augment; que aquestes es multipliquen com més petits són els municipis i que, molt sovint, resten 
invisibles per por al rebuig en el mateix entorn familiar de les víctimes. Així, aquests mateixos estudis 
conclouen que el 80% de joves han presenciat en una o altra ocasió situacions de discriminació 
(insults, amenaces, agressions, aïllament...) cap a persones LGTB.

Atès que cal treballar per a la igualtat real, tot i els avenços en la igualtat formal. Cal anar més enllà de 
les lleis i impulsar accions transversals des del sistema educatiu, els mitjans de comunicació, les 
administracions i la societat civil per seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la 
diferència.

És per tot això, i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una societat catalana 
lliure, justa i solidària que proposem al Ple de l 'Ajuntament l'adopció dels següents 

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

PRIMER.- Declarar la ciutat de Granollers respectuosa amb la diversitat sexual i amb la realitat de 
lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la 
seva orientació i/o identitat sexual.

SEGON.- Donar suport a la “Proposició de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals 
i per l’eradicació de l’homofòbia, les lesbofòbia i la Transfòbia” presentada al Parlament de Catalunya i 
aprovada pel Consell Nacional LGTB.

TERCER.- Expressar el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de 
drets i en la diversitat afectiva i el compromis a treballar en la normalització social del col·lectiu de 
persones lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
 
QUART.- Continuar treballant amb els centres educatius mitjançant l'oferta pedagògica d'activitats 
educatives adreçades a l'alumnat, al professorat i a les AMPAS per informar, assessorar i orientar 
sobre la diversitat sexual.

CINQUÈ.- Ubicar en un espai visible de la pàgina web de l’Ajuntament un enllaç al web elaborat per 
l’Observatori contra l’Homofòbia destinat a la denúncia d’agressions de caire homofbic i transfòbic .
SISÈ.- Promocionar aquest servei a través dels mitjans de comunicació municipals, els centres 
educatius i els equipaments municipals.

SETÈ.- Fer seguiment, de les denúncies que arribin mitjançant aquest servei prestat per l’Observatori 
contra l’Homofòbia i mantenir contactes periòdics de valoració del servei amb l’Observatori .
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VUITÈ.- Traslladar el conjunt dels acords al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats que han impulsat la proposició 
de Llei de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals i per l’eradicació de l’homofòbia, les 
lesbofòbia i la Transfòbia. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat per la Junta de Portaveus.

 
11111111....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU,,,,    
ICVICVICVICV----EUAEUAEUAEUA----E I ACCIÓ GRANOLLERS SOBRE LA CESSIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A LAE I ACCIÓ GRANOLLERS SOBRE LA CESSIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A LAE I ACCIÓ GRANOLLERS SOBRE LA CESSIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A LAE I ACCIÓ GRANOLLERS SOBRE LA CESSIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A LA    
GENERALITAT DE CATALUNYA EN CAS QUE AQUESTA HO REQUEREIXI PER A LAGENERALITAT DE CATALUNYA EN CAS QUE AQUESTA HO REQUEREIXI PER A LAGENERALITAT DE CATALUNYA EN CAS QUE AQUESTA HO REQUEREIXI PER A LAGENERALITAT DE CATALUNYA EN CAS QUE AQUESTA HO REQUEREIXI PER A LA    
CELEBRACIÓ DE LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYACELEBRACIÓ DE LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYACELEBRACIÓ DE LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYACELEBRACIÓ DE LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

REBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absoluta,,,,    amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PP,,,,    iiii    
el vot a favor dels Grups Municipals del CIUel vot a favor dels Grups Municipals del CIUel vot a favor dels Grups Municipals del CIUel vot a favor dels Grups Municipals del CIU ,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i dE i dE i dE i d''''AGAGAGAG....
 

11111111....7777).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E PER AE PER AE PER AE PER A    
UTILITZAR LES SANCIONS A ENTITATS BANCÀRIES PER A POLITIQUES SOCIALSUTILITZAR LES SANCIONS A ENTITATS BANCÀRIES PER A POLITIQUES SOCIALSUTILITZAR LES SANCIONS A ENTITATS BANCÀRIES PER A POLITIQUES SOCIALSUTILITZAR LES SANCIONS A ENTITATS BANCÀRIES PER A POLITIQUES SOCIALS    
D’HABITATGED’HABITATGED’HABITATGED’HABITATGE

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Fa uns mesos, a moltes ciutats d’arreu del país, s’han aprovat una sèrie de mesures per a fomentar la 
posada en mercat de lloguer, i especialment de lloguer social, dels milers d’habitatges actualment 
desocupats que ostenten les entitats financeres i altres grans empreses.

A Granollers, el passat mes de gener, es va acordar “incentivar que les entitats amb vivendes 
permanentment desocupades les posin a disposició de la demanda de lloguer social“, incloent un 
règim sancionador de fins a 900.000€, tal i com està previst a la Llei de Dret a l’Habitatge de 
Catalunya.
 
Tot i aquestes mesures embrionàries, el sistema d’habitatge a Catalunya segueix tenint dèficits 
gravíssims, i no es garanteix, en molts casos, ni el Dret a un habitatge digne, ni la utilitat social de la 
vivenda com a bé de primera necessitat.

Així les coses, les administracions han de ser proactives i participar del conflicte social per a forçar 
l’adequació de la legislació a la realitat actual i per a donar respostes immediates a necessitats tan 
extremes que no poden esperar.

És lògic que les sancions que Granollers imposi a l’empara d’aquesta nova norma, hauríen de 
destinar-se a la mateixa missió per a la que s’ha dictat la normativa: fomentar la posada al mercat 
d’habitatges de lloguer social, actualment desocupats.

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents 
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    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PRIMER.- Destinar els recursos econòmics obtinguts per la via de les multes imposades a entitats 
bancàries i altres grans empreses que mantinguin habitatges desocupats, a l’implementació de 
politiques socials d’habitatge i, especialment, de lloguer social, així com a ajudes d’emergència social 
per a aquelles families que s’hagin vist afectades per un procés de desnonament.

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), als sindicats 
CCOO, UGT, USOC i CGT, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, i a les Associacions de Veïns de Granollers . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat per la Junta de Portaveus.

 

11111111....8888).-).-).-).-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L’AJUNTAMENT DEMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L’AJUNTAMENT DEMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L’AJUNTAMENT DEMOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS SOBRE LA CESSIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A LA GENERALITAT DEGRANOLLERS SOBRE LA CESSIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A LA GENERALITAT DEGRANOLLERS SOBRE LA CESSIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A LA GENERALITAT DEGRANOLLERS SOBRE LA CESSIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A LA GENERALITAT DE    
CATALUNYA EN CAS QUE AQUESTA HO REQUEREIXI PER A LA CELEBRACIÓ DE LACATALUNYA EN CAS QUE AQUESTA HO REQUEREIXI PER A LA CELEBRACIÓ DE LACATALUNYA EN CAS QUE AQUESTA HO REQUEREIXI PER A LA CELEBRACIÓ DE LACATALUNYA EN CAS QUE AQUESTA HO REQUEREIXI PER A LA CELEBRACIÓ DE LA    
CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYACONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYACONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYACONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació :

Moció presentada pel grup municipal del PSC a l’ajuntament de Granollers sobre la cessió del padró 
municipal a la Generalitat de Catalunya en cas que aquesta ho requereixi per a la celebració de la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

Considerem que la Sentència del Tribunal Constitucional, que modifica l’Estatut de Catalunya aprovat 
en referèndum per una majoria de catalans i catalanes, va ser interpretada per molts ciutadans  com la 
confirmació que les ànsies d’autogovern de bona part de la ciutadania de Catalunya no cabien ja en 
l’actual Constitució Espanyola.

D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar un dèficit fiscal persistent, 
tampoc ha garantit el compliment del principi d’ordinalitat. Ens trobem també davant d’unes inversions 
públiques estatals a Catalunya insuficients.

La manca també de sensibilitat suficient sobre la realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya .

Davant d’aquesta insatisfactòria situació institucional, competencial i política entre Catalunya i l’Estat 
Espanyol això com l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, constatem l’acord entre una majoria de les forces polítiques al 
Parlament de Catalunya  de fer possible la celebració d’una consulta on els ciutadans i ciutadanes  de 
Catalunya puguin  decidir, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu, i la seva relació amb 
la resta d’Espanya.

Afirmem la necessitat que el govern de la Generalitat de Catalunya i el de l’Estat , busquin el diàleg i  el 
pacte, per tal de fer possible la consulta en el marc de la legalitat .

Per tot això, el grup municipal del PSC a l’ajuntament de Granollers proposa al Ple l'adopció dels 
següents.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    En el cas de convocatòria d’una consulta sobre el futur de Catalunya, l’Ajuntament de 
Granollers posarà, el padró municipal, a disposició de la Generalitat de Catalunya en els termes que 
indiqui la llei.



124

SegonSegonSegonSegon.... Fer arribar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats i del 
Senat. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb el vot favorable del Grup Municipal del PSCamb el vot favorable del Grup Municipal del PSCamb el vot favorable del Grup Municipal del PSCamb el vot favorable del Grup Municipal del PSC,,,,    el vot en contra del Grupel vot en contra del Grupel vot en contra del Grupel vot en contra del Grup    
Municipal del PPMunicipal del PPMunicipal del PPMunicipal del PP ,,,,    i li li li l ''''abstenció del Grups Municipals de CIUabstenció del Grups Municipals de CIUabstenció del Grups Municipals de CIUabstenció del Grups Municipals de CIU ,,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i dE i dE i dE i d''''AGAGAGAG....
 

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

Alcalde: Senyor Casasnovas endavant,

Senyor Casasnovas: Gràcies. Com que el mes passat em va agradar fer-li preguntes a la senyora 
Alba Barnusell avui en tinc una més per a ella. En concret, ara parlant seriosament, sobre la menció 
que va rebre la web l'altre dia, només una qüestió i és reiterar-me, l'espai de participació dels Grups 
Municipals en el Web municipal, perquè concretament d'aquells aspectes, d'aquells paràmetres que 
no  es compleixen, segons l'enquesta aquesta, un és el de si es publiquen notícies sobre les 
actuacions dels membres de la oposició relacionats amb el control de la gestió del Govern, i un altre, 
si és publiquen notícies en que contrasten la informació dels membres del Govern, de la oposició o 
dels tècnics en el seu cas. Per això, i tenim una menció i uns punts que no es compleixen, d'aquest 
Informe, tornem a reclamar que la pàgina web tingui un espai per cada Grup Municipal . Gràcies  

Alcalde: Com que la pregunta està adreçada a la Regidora de Comunicació, li passo la paraula. 
Endavant,

Senyora Barnusell: Gràcies. Gràcies per la pregunta. Estem en camí, i estem treballant, i a més a més 
ara comencen a tenir models, fins ara no en teníem i la gent que està atorgant aquest segell, que 
també el tornarà a atorgar, la voluntat es atorgar-lo cada any des de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, estant seguint models, perquè com jo els he dit alguna altra vegada, no hi ha cap 
ajuntament dels que hem trobat que hi hagi un model que reculli bé aquesta informació, parlo del Prat, 
de Sant Feliu, de Montornès, o de Sant Cugat, Vic, Caldes de Montbui o Sant Vicens dels Horts, per 
posar un ventall ample polític, inclús tenen en un segon nivell i no a la "home", però si han marcat 
aquests reptes, i aquest és un camí a seguir, per tant espero que en els propers mesos el podem 
treballar plegats.  

Alcalde: Moltes gràcies, més preguntes?

Senyor Casasnovas: Només un comentari, em sembla perfecte el que facin altres ajuntaments però...

Alcalde: Senyor Casasnovas, no és moment de comentaris. És moment de preguntes. Precs, 
preguntes i interpel·lacions.  
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Senyor Casasnovas: Només voldria que fos pioner...   

Alcalde: Pot fer un prec sobre aquest tema.  

Senyor Casasnovas: Doncs pregaria que no ens mirem en uns altres, sinó que siguem, anem, més 
avançats que altres ajuntaments 

Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. En tot cas sempre ens agrada saber que hi ha referències a 
Catalunya. Més preguntes? No? Per part del Partit Popular? Endavant.

Senyor Gutiérrez: Si, gràcies senyor Alcalde. Com he pogut comprovar avui s'han presentat 8 
mocions, i creiem que s'haurien de saber les raons si un Grup Municipal ho creu necessari del perquè 
del seu vot. Doncs com tots sabem, en lloc de debatre's en el Ple, es fa a la Junta de Portaveus prèvia 
a la sessió, per cert, en contra del que diu el ROM, i al Ple, la Secretària solament diu el sentit del vot 
però no el perquè. Per tot això li preguem que quan la Secretària doni la votació de cada Grup es 
permeti que, qui ho desitgi, doncs pugui argumentar el motiu de la votació a la sessió plenària. 
Gràcies.   

Alcalde: En tot cas ho comentarem a la Junta de Portaveus, i la interpretació la farem conjuntament. 
Més qüestions?  

Senyor Gutiérrez: Un altre. A principi del Ple, l'Alcalde ha fet menció de la figura de l'expresident del 
Govern Adolfo Suárez, però hagués quedat millor que les banderes onegin a mitja asta.  

Alcalde: En tot cas això és un, no sé si és un prec.  

Senyor Gutiérrez: És prec, és un prec.  

Alcalde: Sembla més una interpel·lació.  

Senyor Gutiérrez: Doncs una interpel·lació.  

Alcalde: Molt bé, interpel·lat estic. Més qüestions?
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Senyor Gutiérrez: Quan pensa complir amb la Llei de les banderes?  

Alcalde: Bé, li contesto exactament el mateix que li vaig contestar el mes passat , i fa dos mesos. Hi ha 
una forma de treballar a Granollers en aquest tema, que forma part de la manera en que ens hem 
expressat també des del punt de vista institucional, que no ha provocat en cap moment cap conflicte i 
per tant és una norma comunament acceptada. Més qüestions? Moltes gràcies. Per part de 
Convergència i Unió? No? Per tant quedaríem a disposició de les persones que ens acompanyen. 

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

LA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERALLA SECRETÀRIA GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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