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ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Pietat Sanjuán i Trujillo
Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito
Sra. Aroa Ortego i Cobos

Regidors i regidores

Sr. Pere García de los Riscos
Sra. Maria del Carmen Garrido i López
Sr. Juan Antonio Corchado i Ponce
Sr. Carles Cabanillas i Nájera
Sr. Pius Canal i Canals
Sra. Mariona Pons i Rodríguez
Sr. Germán Cequier i Bardají
Sr. Àlex Sastre i Prieto
Sra. Verònica Navarro i Serrano
Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Sr. Fermín Gutiérrez Martínez
Sr. Javier Rojas Botella
Sr. Pedro J. González Villafranca
Sra. María del Mar Robles Macías
Sr. Josep Casasnovas Vaquero
Sr. Pep Mur i Planas

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde: Bona tarda, obrim la sessió de Ple ordinari del mes d'abril. En tot cas, abans d'obrir l'ordre del 
dia, anunciar que la Junta de Portaveus ha acordat un canvi en un punt de l'Ordre del dia, en concret 



el punt número 5, en el que el Síndic de Greuges, en aquest cas l'adjunt al Síndic de Greuges, el 
senyor Jordi Sánchez, a l'hora de sortir de Barcelona s'ha trobat un accident, i vindrà amb retard, 
aquest punt, en el cas que ell no estigui aquí en el precís instant que toqui fer el número  5 el passarem 
al darrer punt de l'Ordre del dia. Això és el que ha acordat la Junta de Portaveus, i amb aquesta 
variació de l'Ordre del dia i tenint en compte que el senyor Noguera també ve de Barcelona i s'ha 
trobat el mateix accident, i la Pietat Sanjuan venia de Barcelona, però venia en transport públic, i ha 
fet l'últim tram a peu, arribarà abans, és l'avantatge del transport públic.
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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 març de 2014 i no havent-hi cap 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 les resolucions 
indicades.
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La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .

Alcalde: Moltes gràcies, procedim al número quatre que és un punt extraordinari, no és habitual fer-ho 
en una sessió plenària, però en tot cas com que estem en el Ple anterior a unes eleccions, en aquest 
cas les eleccions al Parlament Europeu, pertoca designar els membres de les meses electorals, es 
tradició en aquesta casa fer-ho per sorteig, sorteig diguéssim pel vell mètode de les boletes, en tot cas 
la senyora Secretària exercirà de mestre de cerimònies. 
 
Amb la desaparició del bombo aquest acte ha perdut "glamour". 
 
En tot cas, si hi ha algun dubte, a la Sala tenim el delegat de l'ONCE a la ciutat, no sé si ens vol 
assessorar en qualsevol cosa.  
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:



Per Reial Decret 213/2014, de 31 de març, es va aprovar la convocatòria d'eleccions al Parlament 
Europeu per al dia 25 de maig de 2014.

L'article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general estableix que els 
sorteigs públics per a la designació del president o presidenta i dels vocals i les vocals de cada mesa 
tindran lloc entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors al de la convocatòria.

L'article 26.2 de la mateixa norma estableix que el President i els vocals de cada Mesa seran 
designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de la Mesa 
corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels 
seixanta-cinc anys podran manifestar la seva renúncia en el termini de set dies. El President haurà de 
tenir el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau o subsidiàriament el de graduat 
escolar o equivalent. Es procedirà de la mateixa forma pel nomenament de dos suplents per cadascun 
dels membres de la Mesa.

El sorteig públic es regirà per les següents regles :

Primera. Es procedirà al sorteig mitjançant l 'extracció aleatòria de números.

Segona. El/la regidor/a de menor edat extraurà tres números que composaran el número d'elector del 
cens electoral de cada mesa electoral a partir del qual es procedirà a aplicar el número de salt que 
amb posterioritat serà escollit. Aquesta extracció es farà tenint en compte que els números a extreure 
aniran des del núm. 0 fins al núm. 3 en el cas de les centenes i des del núm. 0 fins al núm. 9 en el cas 
de les desenes i les unitats. 

Tercera. El/la regidor/a de major edat mitjançant una única extracció aleatòria determinarà el número 
de salt a partir del qual es procedirà a l’elecció dels diferents membres de les meses electorals. 
Aquesta extracció es farà tenint en compte que els números a extreure aniran des del núm. 10 fins al 
núm. 50.

Quarta. En el supòsit d’acceptació d’excuses de membres d’alguna Mesa Electoral es procedirà a la 
designació de nous membres partint en aquest cas de la persona col·locada en posició 
immediatament posterior a la designada com a segon suplent del segon vocal i comptant el número 
que hagi resultat escollit en l 'apartat anterior. 

El regidor de menor edat assistent a la sessió, senyor Cabanillas extreu els números 2 / 0 / 1, i el 
regidor de major edat assistent a la sessió, senyor Cequier extreu el número 33.

Un cop realitzat el sorteig previst a l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim 
electoral general el Ple

    AcordaAcordaAcordaAcorda::::

Primer.-  DESIGNAR a les persones que es relacionen a l'annex d'aquest acord com a membres de 
les Meses Electorals que s’hauran de constituir el proper dia  25 de maig de 2014 per a les eleccions al 
Parlament europeu. 

Segon.- TRAMETRE el model degudament formalitzat amb el resultat del sorteig a la Junta Electoral 
de Zona de Granollers. 

En aquest moment s'incorpora a la sessió la senyora Pietat Sanjuan

Alcalde: Potser només que compartim que les persones que siguin agraciades en el sorteig ho deuran 
en el senyor Cabanillas i en el senyor Cequier. Simplement que consti en acta als efectes oportuns. 
Aquest punt el donem per acabat.  



Alcalde: Saltem com hem dit el punt número 5 de l'Ordre del dia, atès que el senyor Jordi Sánchez no 
ha pogut arribar encara. Passem al número 6 de l'Ordre del dia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I     
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

En el marc dels compromisos d'acció del Pla Estratègic de Granollers, es van prioritzar tot un seguit 
de projectes, entre ells el 3.2.3 Adequació de l'oferta de serveis d'atenció social a les noves 
necessitats.

El grup de treball que es va constituir per desenvolupar aquest projecte, va considerar que l'estratègia 
idònia per donar-hi resposta, es fonamenta en l'actuació en l'àmbit del voluntariat.

Amb la redacció del document “Mapa del voluntariat de Granollers” s'identifica la necessitat d'actuar 
en l'àmbit del foment del voluntariat, proposant fer-ho mitjançant la creació i impuls d'un Punt de 
Voluntariat.

Aquesta proposta es va contrastar en una primera etapa amb l’Oficina Tècnica del Pla Estratègic, el 
Servei de Participació Ciutadana i la Comissió Executiva Municipal i, seguidament, en nombroses 
entrevistes en profunditat amb ciutadans i ciutadanes de Granollers , i en una darrera etapa consultiva i 
de consens, amb diverses entitats de la ciutat que tenen el voluntariat integrat en el seu model 
organitzatiu.

Finalment es va aprovar per part del Consell Directiu del Pla Estratègic, format per 21 membres de la 
societat civil Granollerina i de l’Ajuntament, per així incloure la proposta com a projecte estratègic de 
Granollers.

El treball lliure i solidari que la ciutadania i les entitats realitzen en benefici de la comunitat, permet fer 
front a molts dels reptes i necessitats que se’ns presenten en l’actualitat. El voluntariat és un reflex del 
propòsit d’unes persones que estan disposades a dedicar el seu temps i esforç a diferents causes que 
els motiven, sense contraprestació econòmica.

El “Punt del Voluntariat de Granollers” es un projecte destinat a promoure la cultura de la participació 
a través de la figura del voluntariat i vincula a les persones interessades en fer voluntariat , amb alguna 
entitat sense ànim de lucre del municipi que desenvolupi projectes en aquest àmbit .

Malgrat que la Disposició Addicional Quarta del Reial Decret 2568/1986, de 21 de novembre, que 
aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals preveu que 
l'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament correspon a l'Alcalde, en aquest cas es 
considera adient que sigui el Ple, atesa la participació de diferents òrgans creats pel Ple, que aprovi 
aquesta forma d'organització.

Atès l'informe favorable del Coordinador Tècnic de Centres Cívics de data  4 d'abril 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 el projecte de foment del voluntariat "Punt de Voluntariat de Granollers" el text del 
qual es reprodueix íntegrament a continuació:

Projecte de foment del voluntariat
Abril de 2014

ÍNDEX
◦ Presentació
◦ Breu resum
◦ Definició
◦ Justificació
◦ Finalitat
◦ Objectius
◦ Organització gestora
◦ Destinataris
◦ Estratègies
◦ Activitats
◦ Calendari
◦ Ubicació
◦ Recursos
◦ Imatge, difusió i comunicació
◦ Avaluació i sistema de reunions
◦ Entitats participants en el procés participatiu
per a la redacció compartida del projecte

Presentació

A Catalunya s’entén per voluntariat el conjunt d’accions que porten a terme les persones que de forma lliure i 
solidària, per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica , decideixen dedicar part del seu temps a exercir, 
de manera compartida amb altres persones, un compromís de transformació de la societat, en el marc d’una 
entitat privada sense ànim de lucre, estable i que actuï en benefici d’altri, d’acord amb el compromís formal 
adquirit entre les dues parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de l’entitat .
Aquesta definició, extreta de l'avantprojecte de la Llei del Voluntariat , vol ser la base de la
configuració i estructura del voluntariat a Catalunya .
Ampliant aquesta primera definició podem afirmar que el voluntari/ària és aquella persona física que, de manera 
lliure i d’acord amb la capacitat d’obrar que li reconeix l’ordenament jurídic , decideix dedicar part del seu temps al 
servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, a través de la participació en els projectes o els programes 
desenvolupats per una entitat privada sense ànim de lucre, amb la qual signa un full de compromís i genera una 
relació en què es reconeixen drets i deures entre les dues parts. Tenen també consideració de persones 
voluntàries aquelles que, en el marc d’una entitat privada sense ànim de lucre, formen part dels seus òrgans de 
govern, en tant que accepten de manera lliure treballar per la missió de l’entitat des del seu càrrec .

En aquest sentit doncs, el voluntari/ària és una persona que:

• Actua a favor dels altres o de la comunitat en general .
• És solidari i compromès amb el seu entorn, comunitat i societat.
• Se sent part implicada amb el seu poble, la seva ciutat, el seu país, la seva gent.
• Estableix per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d’actuació .
• Actua de manera altruista i gratuïta.
• És una persona sensible a les mancances i necessitats de la societat i l’entorn enteses com un global .
• Decideix, des d'unes opcions i conviccions personals, passar a l'acció per donar resposta a aquestes 
mancances i necessitats.
• És una persona activa, dinàmica, emprenedora, responsable i disposada a assumir compromisos .
• Actua coordinadament en el marc d'una organització i amb les altres persones que la conformen .
• És una persona que dóna sense esperar rebre res a canvi .

I de fet, si parlem de persones sensibilitzades i capaces d’assumir de manera responsable un compromís, es pot 
trobar una tasca de voluntariat per a cada tipus de persona, tot i que s’entén que no tothom pot fer qualsevol 
tasca.
Les entitats de voluntariat actuen en diferents àmbits, faciliten i canalitzen la participació ciutadana, i garanteixen 
una societat forta, plural i amb capacitat per donar resposta a les seves pròpies necessitats .
S'entén per acció voluntària el conjunt d’activitats i tasques desenvolupades per persones voluntàries que 
s’emmarquen en programes o projectes promoguts i gestionats per una entitat privada sense ànim de lucre, 
sempre que no es duguin a terme en virtut d’una relació laboral, funcionarial, mercantil o qualsevol altra 
retribuïda, i que compleixin els següents requisits :



– Que tinguin caràcter altruista i solidari .
– Que la seva realització sigui lliure i la seva causa no es consideri per obligació personal o deure jurídic .
– Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica, sense perjudici del dret al reembossament de les 
despeses que el compliment de l’activitat voluntària ocasioni .
– Que es desenvolupin per mitjà de les organitzacions privades sense ànim de lucre i s’ajustin a programes o 
projectes concrets. 
En queden excloses les actuacions voluntàries aïllades, esporàdiques o prestades al marge d’organitzacions 
públiques o privades sense ànim de lucre , executades per raons familiars, d’amistat o veïnals.
L’activitat de voluntariat no pot, en cap cas, substituir el treball retribuït.
D'altra banda, el voluntariat actua damunt una realitat canviant , ja que contínuament apareixen noves necessitats 
i nous reptes que el voluntari pot fer front .

Breu resum

El treball lliure i solidari que la ciutadania i les entitats realitzen en benefici de la comunitat, permet fer front a 
molts dels reptes i necessitats que se’ns presenten en l’actualitat. El voluntariat és un reflex del propòsit d’unes 
persones que estan disposades a dedicar el seu temps i esforç a diferents causes que els motiven, sense 
contraprestació econòmica.
Les institucions, entitats i associacions que actuen en l'àmbit del voluntariat aporten funcions beneficiàries a la 
xarxa de serveis a les persones, mitjançant la innovació d’activitats i de serveis, l'anticipació i prevenció de 
problemàtiques diverses que sorgeixen a la població i amb l 'aportació de serveis.
Aquest és un projecte de foment del voluntariat a Granollers, per tal de respondre a les necessitats i demandes 
actuals de la seva comunitat, atraure noves persones interessades en participar de forma voluntària, així com la 
creació d’associacions i entitats de caire voluntari que promoguin la participació, la solidaritat i el pluralisme, com 
un element d’inclusió i de cohesió social en la ciutat . Per això s'orienta vers:
• Afavorir la participació solidària, responsable i desinteressada de la ciutadania de Granollers, en actuacions de 
voluntariat per a la millora del seu entorn.
• Impulsar, estimular i canalitzar la solidaritat i la participació ciutadana a través de les entitats i associacions .
• Facilitar la participació solidària de la ciutadania de Granollers en actuacions voluntàries de les entitats .
• Estimular la creació de projectes comuns entre les entitats de voluntariat per fomentar la participació i la 
solidaritat.
• Facilitar les relacions entre les entitats , el voluntariat i les persones usuàries .
• Establir un canal de comunicació favorable amb l’organització ciutadana voluntària .

Definició

El Punt de Voluntariat de Granollers es un projecte destinat a promoure la cultura de la participació a través de la 
figura del voluntariat, vinculant les persones interessades en fer voluntariat amb alguna entitat sense ànim de 
lucre del municipi, que desenvolupi projectes en aquest àmbit .

Justificació

En el marc dels compromisos d'acció del Pla Estratègic de Granollers, es van prioritzar tot un seguit de projectes, 
entre ells el 3.2.3 Adequació de l'oferta de serveis d'atenció social a les noves necessitats .
El grup de treball que es va constituir per desenvolupar aquest projecte, va considerar que l'estratègia idònia per 
donar-hi resposta, es fonamenta en l'actuació en l'àmbit del voluntariat.
Amb la redacció del document “Mapa del voluntariat de Granollers” s'identifica la necessitat d'actuar en l'àmbit 
del foment del voluntariat, proposant fer-ho mitjançant la creació i impuls d'un Punt de Voluntariat.
Aquesta proposta es va contrastar en una primera etapa amb l’Oficina Tècnica del Pla Estratègic, el Servei de 
Participació Ciutadana, i la Comissió Executiva Municipal.
Seguidament, en nombroses entrevistes en profunditat amb ciutadans de Granollers, i en una darrera etapa 
consultiva i de consens, amb nombroses entitats de la ciutat que tenen el voluntariat integrat en el seu model 
organitzatiu.
Finalment es va aprovar per part del Consell Directiu del Pla Estratègic, format per 21 membres de la societat 
civil Granollerina i de l’Ajuntament, per així incloure la proposta com a projecte estratègic de Granollers .

Finalitat

La missió d’aquest projecte és fomentar la cultura de la participació a través de la figura del voluntariat, vinculant 
les persones interessades en fer voluntariat amb alguna entitat del municipi .
També ho és fomentar els valors que es desprenen de la pràctica del voluntariat, com són: la solidaritat, el 
compromís, la responsabilitat, la llibertat, el civisme, l’altruisme, la participació i el respecte, entre d’altres.

Objectius

Objectius generals
• Fomentar la responsabilitat social dels ciutadans
• Fomentar el voluntariat en les organitzacions sense ànim de lucre



Objectius específics
• Treballar en xarxa entre les entitats no lucratives i l’ajuntament en la promoció del voluntariat
• Donar resposta a necessitats socials estimulant la responsabilitat dels ciutadans a través de les organitzacions 
sense ànim de lucre
• Donar resposta a actuacions comunitàries per tal de crear un entorn més just, solidari, equilibrat, pacífic i 
respectuós amb el medi
• Aportar instruments i recursos formatius a voluntaris i entitats  

Atès que la finalitat d’aquest projecte és a llarg termini també es considera que els objectius s’han d’anar revisant 
a mida que el Punt de Voluntariat vagi creixent en experiència i vivència .

Organització gestora

- Taula d'Entitats de Voluntariat: formada per entitats diverses de voluntariat adscrites al projecte del Punt de 
Voluntariat, mitjançant resolució d'alcaldia.
- Ajuntament de Granollers

• Responsable polític: Regidor de Participació Ciutadana.
• Responsable tècnic: Cap del servei de Participació Ciutadana.
• Responsable de gestió: Tècnica de Can Jonch.
• Suport tècnic: Tècnic d'informació i acollida de Can Jonch.

- Supervisió: Director del Pla Estratègic de Granollers.

Destinataris

Els voluntaris i les voluntàries:
Totes les persones majors de 18 anys, o de 16 anys amb la corresponent autorització dels pares o tutors legals, 
que tenen ganes de donar un cop de mà, respectant les demandes de les entitats sobre l’edat mínima requerida 
per fer el voluntariat.

Les entitats sense ànim de lucre:
Totes les entitats no lucratives locals, buscant els encaixos entre les demandes ciutadanes per realitzar accions 
de voluntariat i les demanes de les entitats no lucratives per trobar voluntaris per a realitzar les seves activitats o 
projectes.

Estratègies

Hi ha dues opcions de voluntariat :
• Fer voluntariat a l'entitat sense ànim de lucre que el voluntari /a decideixi, per un
projecte concret o per tasques de funcionament i organització , amb el compromís
que pactin entre ells (entitat- voluntari).
• Pertànyer a una bossa de voluntariat esporàdic i participar cada vegada que hi hagi
un esdeveniment puntual organitzat per una entitat sense ànim de lucre on es
necessitin persones per donar un cop de mà .

Per això les estratègies es concreten en :
• INFORMAR: Sensibilització de la població a l 'entorn del voluntariat en general.
• FORMAR: Oferir formació, suport, assessorament i seguiment tant individual com
col·lectiu, a tot el voluntariat i entitats, si s'escau.
• VINCULAR: Establiment de lligams de col·laboració entre les entitats i associacions
i els voluntaris, per tal de crear i potenciar una xarxa ciutadana de voluntariat .

Activitats

Aquest servei ofereix una oficina d 'atenció que desenvoluparà les següents activitats :
• Informar al ciutadà/na que vol fer voluntariat.
• Gestionar una borsa de voluntaris.
• Informar a les entitats que volen integrar la figura del voluntariat als seus projectes
• Vincula rel/la voluntari/a a les entitats
• Programar formació per al voluntariat i les entitats , tot considerant les activitats que ja es duen a terme .
• Impulsar campanyes de foment i sensibilització .

Informació del servei:

S’atendrà a les persones que volen ser voluntari , voluntària:
• Informant i orientant sobre les entitats sense ànim de lucre de Granollers que tenen demanda de voluntariat
• Derivant a les entitats segons els seus interessos
• Oferint cursos d’iniciació al voluntariat i de temes d’interès general sobre el voluntariat .



S’atendrà a les entitats sense ànim de lucre que necessiten voluntariat :
• Fent difusió de les demandes de voluntariat a les persones que s'apropin al punt de voluntariat i a través d'un 
canal web.
• Informant a les entitats que volen integrar la figura del voluntariat als seus projectes .
• Oferint recursos per a una bona integració de la persona voluntària a les associacions

Calendari

Es presenta el projecte del Punt de Voluntariat de Granollers el mes de gener de  2014,
per tal que pugui iniciar la seva activitat el mes de maig de  2014.

Ubicació

El Punt del Voluntariat s'ubicarà a Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau i oferirà un horari d 'atenció presencial 
en el marc del que ja ofereix Can Jonch, així com es defineix un lloc web com a punt d'informació i d'atenció 
virtual.

Localització:

Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau
Carrer del Rec, 19
08401 Granollers
Telèfon 93 842 68 34
Horari d'atenció presencial:
Dimarts, de 11,00h a 13,00h.
Dijous, de 18,00h a 20,00h.

Atenció virtual:
www.granollers.cat/voluntariat

Recursos

L’Ajuntament de Granollers posarà a disposició d’aquest projecte , personal i recursos amb
què ja compta, amb l’objectiu principal d’optimitzar-los al màxim.
El cost del projecte pel què fa a l 'estructura interna de l'organització, recursos humans i
comunicació, serà amb càrrec al pressupost municipal ordinari , atesa la dificultat actual
d'incrementar el pressupost destinat a nous projectes .

Imatge, difusió i comunicació

Imatge: creació del logotip i/o marca
Comunicació estàtica: disseny diptics, cartell i altres suports.
Comunicació a través dels mitjans de comunicació local: rodes de premsa i notícies sobre qualsevol activitat que 
genera el Punt de Voluntariat Municipal.
Comunicació virtual: a través de la web municipal.
Contingut de l'eina de difusió/gestió:
PUNT DEL VOLUNTARIAT: Què és?, Què ofereix?, A qui va dirigit, On ens pots trobar.
FES-TE VOLUNTARI: Què és el voluntariat?, Motius per fer-te voluntari/a, Passos per ferte voluntari/a, Recursos 
per als voluntaris/es, Formulari d'inscripció al Punt.
LES ENTITATS DEL PUNT DE VOLUNTARIAT: Directori d'entitats.
CRIDES DE VOLUNTARIAT: Descripció de l'apartat, Llista de crides.
FORMACIÓ: Descripció de l'apartat, Llistat de cursos.
RECURSOS PER A ENTITATS: Fem difusió de les crides, Assessorament sobre com desenvolupar el projecte 
de voluntariat, Difusió de les activitats relacionades amb el voluntariat, Documentació i normativa d'interès, 
Convocatòries i subvencions.
AGENDA D'ACTIVITATS: Descripció de l'apartat, Llista d'activitats ordenades per data.
NOTÍCIES: Descripció de l'apartat, Link al cercador de notícies municipals, Recull d'articles publicats sobre 
voluntariat, Notícies destacades.
ENLLAÇOS D'INTERÈS: Descripció de l'apartat, Llistat de webs de referència.
BUTLLETI: El butlletí tal i com el rep la ciutadania, Formulari de subscripció.
Es contempla el desenvolupament global de RSS i xarxes socials .

Avaluació i sistema de reunionsAvaluació i sistema de reunionsAvaluació i sistema de reunionsAvaluació i sistema de reunions

Procés d'avaluació:
• Qui avalua?: una comissió de seguiment.
• Què s'avalua?: aspectes substancials i relacionals del projecte .



• Quan s'avalua?: dues vegades a l'any.
La comissió de seguiment estarà formada pels agents implicats que vulguin formar-ne part, ja siguin entitats 
adscrites al punt o membres de l 'estructura interna de l’organització.
El sistema de reunions que garantirà el correcte desenvolupament del projecte i la seva avaluació és el següent :

FINALITAT AGENTS PERIODICITAT NIVELL
Definició i avaluació
del projecte anual
del Punt de Voluntariat

- Organització gestora Semestral Estratègic

Planificació de l'activitat
del Punt de Voluntariat

- Membres de la Taula
d'Entitats de Voluntariat
- Responsable tècnic
- Responsable de gestió

Trimestral  Tàctic

Seguiment de la gestió  - Responsable tècnic
- Responsable de gestió

Quinzenal Operatiu

Entitats participants en el procés participatiu per a la redacció compartida del projecte
• Amics del Xiprer
• Associació Cultural Amics de l'Àfrica
• Associació Esportiva La Mitja
• Associació per la Intervenció Social Integral  "DIMAS"
• Càritas Diocesana de Barcelona a Granollers-Vallès Oriental
• Creu Roja Catalunya
• Creu Roja Granollers
• Club Atletisme l'Aire
• Club Balomnano Granollers
• Fundació Privada Educació Solidària-Escola Pia
• Mans Unides-Delegació de Granollers i Comarca
• Odontologia Solidària
• Oncovallès-Fundació Privada Granollers i Vallès Oriental Contra el Càncer
• Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya-Agrupament de Granollers
• Secot-Voluntariat Sénior d'Assessorament Empresarial-Vallès Oriental
• Voluntaris per l'Hospital de Granollers

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-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 del Pla Estratègic i Societat del Coneixement, 
senyora Carmen Garrido.

Senyora Garrido: 
Moltes gràcies senyor Alcalde. L’Ajuntament de Granollers en el marc del II Pla Estratègic de 
Granollers, i en el marc dels compromisos que es van adquirir, es van prioritzar diversos projectes 
estratègics per a la nostra ciutat, entre ells l’adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les 
noves necessitats.

Amb la finalitat de poder desenvolupar aquest projecte estratègic es va constituir un  grup de treball 
format per professionals experts  i entitats de la nostra ciutat. Aquest grup de treball va considerar que 
l’estratègia més idònia per donar resposta a l’adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les 
noves necessitats de la població actual,  havia d’estar relacionada amb actuacions de l’àmbit del 
voluntariat i es va considerar necessari per dur a terme aquest projecte redactar el document “Mapa 
de voluntariat de Granollers”, document  on s’identifica la necessitat d’actuar en l’àmbit del foment del 
voluntariat, i on es proposa fer-ho mitjançant la creació i impuls d’un Punt de Voluntariat. 

Aquesta proposta es va  contrastar. Va ser una proposta treballada.
En una primera etapa, per suposat, amb l’Oficina Tècnica del Pla Estratègic, el Servei de Participació 
Ciutadana, que és el Servei que  acabarà d'impulsar-lo i la Comissió Executiva Municipal, que és la 
Comissió que regeix tot l'Ajuntament. 

Posteriorment es van realitzar entrevistes amb profunditat amb ciutadans de Granollers i en una 



darrera consulta  consens amb nombroses entitats de la ciutat que tenen el voluntariat integrat en el 
seu model d’organització.

Aquest és un projecte especial, i per poder desenvolupar adequadament aquest projecte és important 
tenir en compte dues coses:

Per una banda la definició de voluntariat. Voluntariat és el conjunt d’accions que porten a terme les 
persones que de forma  lliure i solidaria, per voluntat pròpia i sense contraprestació econòmica, 
decideixen dedicar part del seu temps a exercir, de manera compartida amb altres persones, un 
compromís de transformació de la societat, en el marc d’una entitat privada sense ànim de lucre, 
estable i que actuï en benefici dels altres, d’acord amb el compromís formal adquirit amb les dues 
parts i el respecte a les normes de funcionament i d’organització de l’entitat .

Per una altra part, també és important tenir en compte a la persona voluntària. La persona voluntària 
és una persona que:
Actua a favor dels altres i de la comunitat en general.
És solidària i compromesa amb el seu entorn, comunitat i societat.
Se sent part implicada amb el seu poble, la seva ciutat, el seu país, la seva gent.
Estableix per pròpia voluntat i des de la plena llibertat un compromís d’actuació .
Actua de manera altruista i gratuïta.
És una persona sensible a les mancances i necessitats de la societat i l’entorn, enteses com un 
global.
Decideix, des d’unes opcions i conviccions personals, passar a l’acció per donar resposta a aquestes 
mancances i necessitats.
És una persona activa, dinàmica, emprenedora, responsable i decidida a assumir compromisos.
Actua coordinadament en el marc d’una organització i amb les altres persones que la conformen.
I és una persona que dóna sense esperar  res a canvi.

El Punt De Voluntariat de Granollers, és doncs, un servei destinat a promoure la cultura de la 
participació a través de la figura del voluntariat, vinculant les persones interessades en fer voluntariat 
amb alguna entitat sense ànim de lucre del municipi, que desenvolupi projectes en aquest àmbit. 

Quins són els objectius que té aquest  el Punt de Voluntariat? 
Per una banda fomentar la responsabilitat social dels ciutadans.
Fomentar el voluntariat en les organitzacions sense ànim de lucre .
Treballar en xarxa entre les entitats no lucratives i l’Ajuntament en  promoció del voluntariat, de 
manera conjunta.
Donar resposta a necessitats socials, estimulant la responsabilitat dels ciutadans a través de les 
organitzacions sense ànim de lucre.
I donar resposta a actuacions comunitàries per tal de crear un entorn més just, solidari, equilibrat, 
pacífic i respectuós amb el medi ambient.
I aportar instruments i recursos formatius a voluntaris i entitats .

Per poder dur a terme aquests objectius que acabo d'anomenar, aquest servei desenvoluparà 
diferents  activitats:
Activitats dirigides a informar a la ciutadania que vol fer voluntariat .
Gestionar la borsa de voluntaris.
Informar a les entitats que volen integrar la figura del voluntariat als seus projectes .
Vincular les persones voluntàries a les entitats .
Programar formació per al voluntariat i per a les entitats.
Impulsar campanyes de foment i sensibilització .

El Punt Voluntariat s’ubicarà a Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, i oferirà un horari d’atenció 
presencial en el marc del que ja ofereix habitualment aquest equipament, així com també es disposarà 
d’una web com a punt d’informació i d’atenció virtual.

Aquest és un projecte dels 4 que estem prioritzant dintre del projecte del Pla Estratègic, que nosaltres 
creiem que és el que hem d'apostar amb molta força, i a més a més, per la importància que té per la 
ciutat, també per com s'ha desenvolupat aquest projecte, doncs jo vull acabar agraint a  les entitats, 
sobretot, i als tècnics de la casa, com han dut a terme aquest projecte fins arribar a la creació d'aquest 
Punt del Voluntariat, perquè en diferents moments de contacte amb el Director del Pla Estratègic, 



aquest ha sigut un dels projectes que més alegria ens ha aportat perquè en tot moment totes les 
entitats han estat d'acord, totes les entitats han treballat d'una forma molt unànime i per tant crec que 
serà un gran projecte. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, en aquest punt no hi han anunciades intervencions, hi ha anunciat el vot 
favorable de tots els Grups Municipals, aquest és un programa com deia la Regidora fruit del consens, 
fruit del Pla Estratègic, fruit de l'impuls col·lectiu, no només del Consistori, sinó també de la societat 
civil.

El Pla Estratègic va definir a aquest com un dels seus projectes claus, l'ha tirat endavant, i avui es fa 
ja el primer pas formal alhora de prendre una decisió per concretar-ho en un espai i amb uns 
objectius. Per tant agrair a tots els Grups la seva aportació, també agrair als membres del Pla 
Estratègic, que han estat molt actius en tot aquest procés, i també a les entitats que en els processos 
participatius han fet la seva aportació. Esperem que tingui i que reculli l'acció que es proposa d'una 
manera nítida i clara, els objectius col·lectius i també saber sumar totes les persones que estan 
implicades en aquest procés de fer la ciutat a partir del voluntariat. Per tant, quedaria aprovat per 
unanimitat.

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

APROVAT PER UNANIMITAT

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DE FONS DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DE FONS DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DE FONS DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DE FONS DE    
LLLL''''ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    MITJANÇANT EL DEPARTAMENTMITJANÇANT EL DEPARTAMENTMITJANÇANT EL DEPARTAMENTMITJANÇANT EL DEPARTAMENT    
DDDD''''ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT ,,,,    I LI LI LI L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER FINANÇAR EL FUNCIONAMENTAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER FINANÇAR EL FUNCIONAMENTAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER FINANÇAR EL FUNCIONAMENTAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER FINANÇAR EL FUNCIONAMENT    
DELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT MUNICIPAL  QUE INTEGREN EL SERVEIDELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT MUNICIPAL  QUE INTEGREN EL SERVEIDELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT MUNICIPAL  QUE INTEGREN EL SERVEIDELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT MUNICIPAL  QUE INTEGREN EL SERVEI    
DDDD''''EDUCACIÓ DE CATALUNYA PER LEDUCACIÓ DE CATALUNYA PER LEDUCACIÓ DE CATALUNYA PER LEDUCACIÓ DE CATALUNYA PER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    I LI LI LI L''''AJUST DEL PERÍODE JULIOLAJUST DEL PERÍODE JULIOLAJUST DEL PERÍODE JULIOLAJUST DEL PERÍODE JULIOL----DESEMBREDESEMBREDESEMBREDESEMBRE    
DEDEDEDE    2013201320132013

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

 

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers el dia 10 
de novembre de 1999 van signar un conveni singular de cooperació sobre el funcionament de diversos  
centres docents, i en concret, l'IES Escola del Treball i el CEIP Salvador Llobet amb vigència des del 
dia 1 de setembre de 1999 i fins a la denúncia per qualsevulla d'ambdues parts.

En data 21 de novembre de 2013 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per 
finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el Servei 
d'Educació de Catalunya per al període juliol-desembre de 2013, i en concret, l'Escola Municipal 
Salvador Llobet, l'Institut Escola del Treball i el CEE Montserrat Montero, amb vigència des del 
moment de la seva signatura, amb efectes des d'1 de gener de 2013 i fins el 30 de març de 2014. Amb 



la signatura d'aquest conveni es deixava sense efectes el conveni singular signat en data 10 de 
novembre de 1999.

En data 11 de març del 2014 i amb núm. de registre 4539, el Departament d'Ensenyament ha fet 
arribar a l'Ajuntament de Granollers la proposta de transferència de fons de l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per 
finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el Servei 
d'Educació de Catalunya per l'any 2014 i l'ajust del període juliol-desembre de 2013, i en concret, 
l'Escola Municipal Salvador Llobet, l'Institut Escola del Treball i el CEE Montserrat Montero, amb 
vigència des del moment de la seva signatura, amb efectes des d'1 de juliol de 2013 i fins el 30 de 
març de 2015.

En data 22 d'abril de 2014 el cap d'Àrea de Serveis a la persona emet informe en què justifica les 
raons per les quals la prestació dels serveis educatius a l'escola municipal Salvador Llobet, a l'Institut 
Escola del Treball per part de l'Ajuntament de Granollers i al CEE Montserrat Montero per part del 
Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero respon a l'exercici de competències delegades per 
part de la Generalitat de Catalunya. En aquest mateix informe deixa constància de la negativa per part 
del Departament d'Ensenyament a la modificació de cap clàusula de la proposta de conveni tramesa,  
de conformitat amb el que preveu l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim 
local.

En data 24 d'abril de 2014 s'emet informe conjunt per la Secretaria i Intervenció.

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

- La Disposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la Llei    7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,    de bases de règim localde bases de règim localde bases de règim localde bases de règim local,,,, en la 
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat local, 
preveu que les disposicions de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, són d'aplicació a totes les Comunitats 
Autònomes, sense perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local, 
assumides en els seus Estatuts d'Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb estricta 
subjecció als principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització de les 
estructures administratives.

– LLLL''''articlearticlearticlearticle     160160160160    de la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya  preveu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim local 
que, respectant el principi d'autonomia local, inclou la determinació de les competències i de les 
potestats pròpies dels municipis en els àmbits especificats per l 'article 84.

– LLLL''''articlearticlearticlearticle     84848484....2222    de la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya     preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre 
les matèries següents, en els termes que determinin les lleis: 
... g) La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de 
matriculació en centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, fora 
de l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar .

– LLLL''''articlearticlearticlearticle     131131131131....2222     la Llei Orgànicala Llei Orgànicala Llei Orgànicala Llei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya     preveu que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, amb 
relació als ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixen a l'obtenció d'un títol acadèmic o 
professional amb validesa a tot l'Estat i amb relació als ensenyaments d'educació infantil, la 
competència exclusiva que inclou:

... b) La determinació dels continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil i la regulació 
dels centres en què s'imparteix aquest cicle, i també la definició de les plantilles del professorat i 
de les titulacions i les especialitzacions de la resta del personal .
c) La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics .
d) La inspecció, l'avaluació interna del sistema educatiu, la innovació, la recerca i l'experimentació 
educatives i també el garantiment de la qualitat del sistema educatiu .
... g) Els serveis educatius i les activitats extraescolars complementàries amb relació als centres 
docents públics i als centres docents privats sostinguts amb fons públics . 

- L'article 131.3 de la Llei OrgànicaLlei OrgànicaLlei OrgànicaLlei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    



CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya     preveu que en allò que no regula l'apartat 2 i amb relació als ensenyaments a què fa 
referència el dit apartat, correspon a la Generalitat, respectant els aspectes essencials del dret a 
l'educació i a la llibertat d'ensenyament en matèria d'ensenyament no universitari i d'acord amb el que 
disposa l'article 149.1.30 de la Constitució, la competència compartida que inclou en tot cas: 

a) La programació de l'ensenyament, la seva definició i l 'avaluació general del sistema educatiu.
b) L'ordenació del sector de l'ensenyament i de l'activitat docent i educativa.
c) L'establiment dels plans d'estudi corresponents, incloent-hi l'ordenació curricular.
... e) L'accés a l'educació i l'establiment i la regulació dels criteris d'admissió i escolarització de 
l'alumnat als centres docents.
f) El règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels 
centres que els imparteixen.
g) Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius .
h) L'organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics .

– L'articlearticlearticlearticle     8888....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació  preveu que el sistema educatiu comprèn 
els ensenyaments regulats en el títol V (educació infantil, educació primària, educació secundària 
obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyament d'idiomes, ensenyaments artístics, 
ensenyaments esportius i educació d'adults), els centres que els imparteixen i els serveis educatius, 
qualssevol que siguin els destinataris de l'ensenyament, la titularitat del centre i el seu sistema de 
finançament.

– L'articlearticlearticlearticle     42424242    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació         preveu que en el sistema educatiu de 
Catalunya, definit per l'article 8, s'estableix un model educatiu d'interès públic d'acord amb l'article 21 
de l'Estatut i que el Govern de la Generalitat ha de regular i sostenir el Servei d'Educació de 
Catalunya, que, conformat pels centres públics i pels centres privats sostinguts amb fons públics,,,, 
garanteix a totes les persones l'accés a una educació de qualitat i en condicions d'igualtat en els 
ensenyaments obligatoris i en els declarats gratuïts i que el sosteniment dels centres públics atén el 
que estableixen, amb criteris de suficiència, els pressupostos de la Generalitat i, si s'escau, els 
convenis subscrits entre l 'Administració educativa i l 'Administració local.

– L'articlearticlearticlearticle     43434343....2222    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el Govern ha de garantir 
que la prestació del Servei d'Educació de Catalunya esdevingui un referent de qualitat en el procés 
d'assoliment de l'equitat i l'excel·lència.

- L'articlearticlearticlearticle  45454545....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que per mitjà de convenis amb 
els ens locals, es creen, es modifiquen i se suprimeixen centres públics dels quals sigui titular un ens 
local i l’articlearticlearticlearticle     74747474....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educació LECeducació LECeducació LECeducació LEC    preveu que correspon al 
Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educatius públics. La creació 
de centres públics de titularitat de les administracions locals es fa per conveni .

- L'articlearticlearticlearticle     199199199199    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el Govern ha de garantir la 
gratuïtat de l'escolarització dels ensenyaments a què fa referència l'article 5.2 i ha de sostenir amb els 
recursos econòmics necessaris els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, d'acord 
amb la programació educativa i l'articlearticlearticlearticle     204204204204....2222    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu 
que els convenis entre el Departament i els ens locals que estableixen finançament del funcionament 
de centres de titularitat municipal des dels pressupostos de la Generalitat han de prendre com a 
referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat .

- La Disposició Addicional Quarta de la LleiDisposició Addicional Quarta de la LleiDisposició Addicional Quarta de la LleiDisposició Addicional Quarta de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació  preveu que el 
Departament ha de revisar amb caràcter periòdic els criteris i les partides pressupostàries a què fa 
referència la disposició final segona, amb l'objectiu d'assegurar que els compromisos adquirits en 
convenis amb els ens locals s’ajusten en tot moment a l 'evolució real dels costos i dels preus.

– La Disposició Final Primera de la LleiDisposició Final Primera de la LleiDisposició Final Primera de la LleiDisposició Final Primera de la Llei     12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol ,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el Govern ha 
de garantir els recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis la titularitat dels quals 
delegui en els ens locals. Qualsevol atribució de competències nova, formalitzada per conveni entre el 
Departament i l'ens local corresponent, ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos 
suplementaris necessaris per a finançar-la correctament. Per a l'assignació dels recursos s'ha de tenir 
en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis delegats, que s'ha de fixar d'acord amb 
les entitats municipalistes. L'assignació de recursos ha d'ésser una condició necessària perquè entri 



en vigor la delegació de la competència. També preveu que el Departament ha d'habilitar les partides 
pressupostàries, amb els recursos necessaris i suficients, que permetin finançar els compromisos 
adquirits en convenis amb els ens locals amb relació al segon cicle d'educació infantil, l'educació 
obligatòria, el batxillerat, els programes de qualificació professional inicial, la formació professional, 
l'educació especial, els ensenyaments d’idiomes o esportius o altres que es puguin acordar per a 
millorar l'equitat i la qualitat del Servei d'Educació de Catalunya i que el  Departament ha d'habilitar les 
partides pressupostàries, amb els recursos necessaris, que permetin establir amb eficàcia i eficiència 
convenis amb els ens locals per a la realització de les activitats extraescolars i els plans i programes 
socioeducatius específics.

– La Disposició Final Segona de la LleiDisposició Final Segona de la LleiDisposició Final Segona de la LleiDisposició Final Segona de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     preveu que el Govern, a 
fi d'assolir els objectius d'aquesta llei, ha d'incrementar progressivament els recursos econòmics 
destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els països europeus que excel·leixen en 
educació, ha de situar progressivament durant els propers vuit anys la despesa educativa a l'entorn, 
com a mínim, del 6% del producte interior brut.

- LLLL''''articlearticlearticlearticle     57575757    bis de la Lleibis de la Lleibis de la Lleibis de la Llei     7777////1985198519851985,,,,    dededede    2222    dddd''''abrilabrilabrilabril ,,,,    de bases de règim localde bases de règim localde bases de règim localde bases de règim local  preveu el següent:

1111.... Si las Comunidades Autónomas delegan competencias o suscriben convenios de colaboración con 
las Entidades locales que impliquen obligaciones financieras o compromisos de pago a cargo de las 
Comunidades Autónomas, será necesario que éstas incluyan una cláusula de garantía del 
cumplimiento de estos compromisos consistente en la autorización a la Administración General del 
Estado a plicar retenciones en las trasferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de 
financiación. La citada cláusula deberá establecer, en todo caso, los plazos para la realización de los 
pagos comprometidos, para la reclamación por parte de la Entidad Local en caso de incumplimiento 
por parte de la Comunidad Autónoma de la obligación que hubiere contraído y para la comunicación a 
la Administración General del Estado de haberse producido dicho incumplimiento, teniendo en cuenta 
el plazo que, en su caso, se pueda establecer mediante la Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas a la que se refiere el apartado 3 de este artículo. Para la aplicación de esta 
cláusula no será precisa la autorización previa a la que hace referencia la disposición adicional 
septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013.

2222.... Los acuerdos de delegación de competencias y convenios de colaboración que, a la entrada en 
vigor de la presente norma, hayan sido objeto de prórroga, expresa o tácita, por tiempo determinado, 
sólo podrán volver a prorrogarse en el caso de que se incluyan en los mismos la cláusula de garantía 
a la que hace referencia el apartado anterior. Esta norma será de aplicación a aquellos acuerdos que 
se puedan prorrogar, expresa o tácitamente, por vez primera con posterioridad a la citada entrada en 
vigor.

3333.... El procedimiento para la aplicación de las retenciones mencionadas en el apartado 1 anterior y la 
correspondiente puesta a disposición a favor de las Entidades Locales de los fondos retenidos a las 
Comunidades Autónomas se regulará mediante Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas a la que se refiere la disposición adicional septuagésima segunda de la Ley 17/2012, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

----    LLLL''''articlearticlearticlearticle     110110110110    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    26262626////2010201020102010,,,,    dededede    3333    dddd''''agostagostagostagost,,,,    de règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de les    
administracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunya enumera els aspectes que han de contenir els convenis 
interadministratius.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-     Aprovar el conveni de transferència de fons de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per finançar el 
funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el Servei d'Educació de 
Catalunya per l'any 2014 i l'ajust del període juliol-desembre de 2013, que es transcriu literalment a 
continuació, atès que malgrat el que s'indica al següent apartat d'aquest acord, sense el finançament 
que es preveu en el conveni no resulta viable econòmicament per a l'Ajuntament de Granollers la 
prestació d'aquests serveis públics educatius ja que suposaria una elevada afectació del règim 
pressupostari municipal vigent i del règim competencial propi del municipi .



Conveni de transferència de fons de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d'Ensenyament, a l'Ajuntament de Granollers, per finançar el funcionament dels centres 
educatius de titularitat municipal que integren el Servei d'Educació de Catalunya per a I'any 2014 i I'ajust del 
període juliol - desembre de 2013

Barcelona,

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D'una banda, I'Honorable senyora Irene Rigau i Oliver, en virtut del seu càrrec, d'acord amb el nomenament 
com a consellera d'Ensenyament fet pel Decret 166/2012, de 27 de desembre (DOGC núm. 6281 Annex, de 
27/12/2012), i en ús de les facultats que li atribueix I'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre,  
d'organització, procediment i regim jurídic de I'administració de la Generalitat de
Catalunya.

D'altra banda l'il·lustríssim senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde president de I'Ajuntament de Granollers, 
que actua en nom i representació de I'esmentat Ajuntament, en ús de les facultats atribuïdes en virtut de 
I'article 53.1 a) del text refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, aprova! pel Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat per a subscriure el present conveni , i a tal efecte

EXPOSENEXPOSENEXPOSENEXPOSEN

1.- L'Ajuntament de Granollers, amb NIF P0809500B, és titular dels centres:

Denominació: Escola Municipal Salvador Llobet
Codi: 08037553
Ensenyaments impartits: Educació infantil i educació primària
Adreça: c. Roger de Flor, 64
Municipi: Granollers

Denominació: Institut Escala del Treball
Codi: 08017852
Ensenyaments impartits: Educació secundaria, batxillerat, cicles formatius de grau mig, cicles formatius de 
grau superior i curs d'accés a cicles formatius 
Adreça: c. Roger de Flor, 66
Municipi: Granollers

Denominació: CEE Montserrat Montero
Codi: 08069645
Ensenyaments impartits: Educació especial
Adreça: ctra. Vallderiolf, s/n
Municipi: Granollers

2.- L'article 199 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que el Govern ha de garantir la 
gratuïtat de I'escolarització dels ensenyaments a que fa referència I'article 5.2 de I'esmentada Ilei i ha de 
sostenir amb els recursos econòmics necessaris els centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, 
d'acord amb la programació educativa.

3.- L'article 200.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació, estableix que el Departament 
d'Ensenyament ha de definir periòdicament I'oferta de places en els ensenyaments de batxillerat i de 
formació professional i ha de garantir I 'existència d'un nombre suficient de places escolars gratuïtes .

4.- D'acord amb I'article 204.2 de la Llei 12/2009 de 10 de juliol d'educació, els convenis entre el 
Departament d'Ensenyament i els ens locals que estableixen finançament per al funcionament de centres de 
titularitat municipal des dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya, han de prendre com a referent els 
criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat de Catalunya .

5.- El capítol IX del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002 de 24 de desembre, regula les subvencions i les transferències de la Generalitat de Catalunya .

6.- El capítol II del títol IX de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya regula els convenis de col·laboració entre administracions 
públiques.

7.- Amb data 21 de novembre de 2013 es signa el Conveni de col·laboració entre I'Administració de la 



Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l'Ajuntament de Granollers per 
finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el Servei d'Educació de 
Catalunya per al període juliol-desembre de 2013.

En conseqüència, acorden formalitzar el present conveni de col·laboració entre ambdues parts, de 
conformitat amb les següents:

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES ::::

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA.... El conveni té per objecte la transferència de recursos econòmics per part del Departament 
d'Ensenyament a l'Ajuntament de Granollers, per finançar el funcionament dels centres de la seva titularitat 
que consten a la part expositiva d'aquest conveni que imparteixen ensenyaments incloses a I'article 5.2 de 
la Llei d'educació, d'acord amb la programació educativa, durant I'any 2014, així com per  actualitzar els 
imports de les despeses de funcionament d 'aquests centres durant el període de juliol a desembre de  2013.

L'import total de la transferència és de 9.261.878,89 € i anirà amb càrrec de la partida pressupostaria 
D/460000600/421 010000, del centre gestor EN01'19, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 
2014, desglossat de la manera següent:

Desglossament transferències 2014
Regularització juliol - desembre 2013
Gener

 
830.978,28 €

Febrer 766.445,51 €
Març 766.445,51 €
Abril 766.445,51 €
Maig 766.445,51 €
Juny 766.445,51 €
Juliol 766.445,51 €
Agost 766.445,51 €
Setembre 766.445,51 €
Octubre 766.445,51 €
Novembre 766.445,51 €
Desembre 766.445,51 €
Total 9.261.878,89 €

 
SEGONASEGONASEGONASEGONA.... En el cas que el Departament d'Ensenyament aprovi altres aportacions complementaries a les 
anteriors, canviïn els paràmetres de la clàusula tercera, o es produeixi alguna altra circumstància que 
modifiqui els imports a transferir a les corporacions locals, es tramitarà la modificació amb un conveni 
posterior en què es faci constar el concepte i I 'import de la modificació.

TERCERATERCERATERCERATERCERA.... Els paràmetres que s'utilitzen per calcular I'aportació del Departament d'Ensenyament són els 
següents:

- Despeses de personal: Es calculen aplicant els criteris de plantilla dels centres dependents de la 
Generalitat de Catalunya, i les retribucions i condicions de treball establertes per a categories anàlogues de 
personal propi del Departament d'Ensenyament, sense que en cap moment pugui representar una despesa 
superior a la d'un centre propi similar.

S'inclou un percentatge fix en concepte de substitucions, i les carregues socials. El personal no docent 
també es calcula, per analogia, amb els criteris i retribucions que s'apliquen a un centre propi.

- Despeses de funcionament: Per a cada grup en funcionament, s'aplica un import amb criteris anàlegs als 
dels centres de la Generalitat de Catalunya.

Aquests paràmetres s'apliquen als ensenyaments i grups que formen part de la programació de I'oferta 
educativa que per a cada curs escolar determina el Departament d'Ensenyament. El Departament 
d'Ensenyament no assumeix la despesa derivada d'increments d'escolarització no inclosos en I'oferta 
educativa.

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA.... La corporació local es compromet a que la programació de I'oferta educativa, I'admissió 
d'alumnes, el règim de gratuïtat, les normes d'organització del centre, les titulacions del professorat i 
qualsevol aspecte relacionat amb I'activitat acadèmica del centre s'ajusti al règim que estableixi el 
Departament d'Ensenyament.

La corporació local mantindrà el servei durant tota la vigència d 'aquest conveni de col·laboració.



CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA.... Les aportacions establertes a la clàusula primera seran transferides a I'Ajuntament de 
Granollers amb periodicitat mensual en concepte de bestreta. Un cop signat el conveni, es tramitarà el 
primer Iliurament, que inclourà els imports corresponents a la regularització del període juliol - desembre 
2013.

Per al pagament del darrer lliurament del 2014, l'Ajuntament haurà de presentar, abans de l'1 de desembre, 
un certificat de I'lnterventor o del Secretari-Interventor on consti la previsió de les despeses corresponents al 
mes de desembre.

A més a més, abans del 30 de maig de 2015, I'Ajuntament haurà de liquidar la totalitat de les despeses 
objecte d'aquest conveni amb la presentació de la documentació següent :

- Certificat de l'lnterventor o del Secretari-Interventor de I'administració titular del cost del funcionament del 
I'anualitat 2014, diferenciant despeses de personal i des peses de funcionament .
- Certificat de l'lnterventor o del Secretari-lnterventor de I'administració titular de la correcta aplicació de fons .

En funció de la liquidació presentada, es podran ajustar els imports corresponents al funcionament dels 
centres municipals objecte d'aquest conveni en el conveni per al  2015.

SISENASISENASISENASISENA.... Aquest conveni esta sotmès als requisits establerts al Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu  3/2002 de 24 de desembre.

D'acord amb el que preveu I'article 90 bis del Text refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, 
l'Administració de la Generalitat i els ens que conformen el seu sector públic, podran portar a terme 
actuacions de control i requerir informació al destinatari o destinatària final del fons inclosos eIs supòsits en 
els quals no sigui el beneficiari o beneficiaria inicial de la transferència .

SETENASETENASETENASETENA.... La vigència d'aquest conveni és des del moment de la seva signatura, amb efectes des d'1 de 
juliol de 2013, i fins el 30 de maig de 2015.

VUITENAVUITENAVUITENAVUITENA.... Són causes de resolució d'aquest conveni les següents:
- el mutu acord de les parts, manifestat per escrit,
- la denúncia per incompliment d'alguna de les parts,
- la impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, sorgides de circumstancies 
imprevistes, 
- les causes generals establertes per la legislació vigent .

NOVENANOVENANOVENANOVENA.... Aquest conveni té naturalesa administrativa. Les qüestions litigioses sorgides sobre la 
interpretació, la modificació,la resolució i els efectes d'aquest conveni seran resoltes per la consellera del 
Departament d'Ensenyament. En el cas de desacord podrà interposar-se recurs contenciós administratiu 
davant la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de 
dos mesos a comptar de I'endemà de la seva notificació, de conformitat amb el que disposa I'article 46.1 de 
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-     Indicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, malgrat ja ha 
estat reclamat per aquest Ajuntament i la resposta per part del Departament d'Ensenyament ha estat 
negativa a la modificació de cap clàusula de la proposta de conveni tramesa,  de conformitat amb el 
que preveu l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases de règim local, i a la vista dels 
fonaments de dret enumerats en aquest acord,,,,    el conveni hauria d'incloure en el seu redactat una 
clàusula de garantia del compliment de les obligacions financeres i compromisos de pagament 
consistent en l'autorització a l'Administració general de l'Estat a aplicar retencions en les 
transferències que els corresponguin per aplicació del seu sistema de finançament . 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-        Indicar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que, a la vista dels 
fonaments de dret enumerats en aquest acord, la prestació dels serveis educatius a l'escola municipal 
Salvador Llobet i a l'Institut Escola del Treball per part de l'Ajuntament de Granollers i al CEE 
Montserrat Montero per part del Consorci d'educació especial Montserrat Montero respon a l'exercici 
de competències delegades per part de la Generalitat de Catalunya i a aquest efecte per part del 
Departament s'haurien de dur a terme les actuacions necessàries per aprovar de forma expressa 
aquesta delegació.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al 
Ministerio de Hacienda y Administracions Públicas i al Consorci d'educació especial Montserrat 
Montero.



CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

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

Senyora Sanjuan: Moltes gràcies Alcalde, molt bé. Avui portem a la consideració d'aquest Ple la 
signatura del Conveni de finançament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el 
Servei d'Educació de Catalunya per aquest any 2014. Conveni que és vigent des de l'any 1999, per 
l'Escola Municipal del Treball, l'Escola Salvador Llobet i ampliat darrerament pel Centre d'Educació 
Espacial Montserrat Montero, però que fa referència a centres educatius que formen part de l'essència 
i de l'historia de la nostra ciutat, no en va algun d'ells té gairebé 100 anys de recorregut.

Podem imaginar que tots aquests anys s'han viscut situacions complexes, molt complexes, i difícils. 
Segurament bastant més difícils per cert que les que vivim ara, però és en aquest moment quan des 
d'alguns llocs es qüestiona que la titularitat i la gestió siguin municipals .     

L'entrada en vigor de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, el famós 
LARSAL, el gener d'aquest any, ha comportat una reordenació del sistema competencial dels ens 
locals, dels municipis, que condiciona de manera dràstica les activitats i els serveis que fins ara 
venien prestant, i que, per això, ha dificultat el tancament d'aquest Conveni.
            
Segons la Llei dita Montoro i pel que fa a Educació, les competències pròpies dels ajuntaments son: la 
participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb l'administració 
educativa en l'obtenció de solars necessaris per a la construcció de nous centres docents, i en el 
manteniment i vigilància dels centres. I aquí s'acaba. 
          
La Llei, però, estableix que la Generalitat, l'administració competent, pot delegar en els municipis, les 
competències en educació, però que aquesta delegació, ha d'anar acompanyada del finançament 
corresponent, i amb una clàusula de garantia del compliment dels compromisos consistent en 
l'autorització a l'administració general de l'Estat a aplicar retencions en les transferències que els hi 
corresponguin per aplicació del seu sistema de finançament. La Generalitat, com molt bé ha explicat 
la Secretària a la presentació de l'expedient de moment no vol incloure aquesta clàusula de garantia 
econòmica, el que ha endarrerit significativament la signatura d'aquest conveni i per tant les 
transferències corresponents als últims mesos dels nostres centres d'educació obligatòria. De la no 
obligatòria, però necessària i imprescindible, com Escoles Bressol o de Música n'hi se'n parla.
               
Volem per això traslladar amb urgència a la Generalitat la necessitat de fixar les clàusules de garantia, 
l'adequació, la definició de quines seran les competències, i que delegaren al nostre municipi i 
l'adequació dels convenis al nou marc legislatiu. Voldríem també saber que passarà amb els centres 
educatius dels quals no en delegui competències. Des de Granollers, continuem apostant per la 
corresponsabilitat  educativa entre administracions, i manifestem la ferma voluntat de mantenir la 
titularitat i la gestió dels nostres centres, primer perquè estem convençuts que la proximitat és garantia 
d'èxit educatiu dels alumnes, així ho demostren els sistemes educatius més avançats. També perquè 
volem que les nostres escoles siguin espais de creixement, aprenentatge i convivència ben arrelats a 
l'entorn. I sobretot perquè volem fer educació des del municipi, perquè volem fer des de l'educació una 
ciutat més justa, més sabia i més cohesionada, una ciutat educadora. Gràcies.



Alcalde: En tot cas, també en aquest punt hi ha anunciat el vot favorable de tots els Grups. Només un 
comentari al fil del que deia la Regidora, i un agraïment. Jo avui voldria agrair la bona disposició que 
ha tingut el Departament d'Ensenyament a l'hora de tancar aquest Conveni, és un Conveni complicat i 
s'ha pogut tancar. I alhora l'habilitat negociadora de la Regidora i del seu equip, i en tot cas palesar 
una vegada més que malgrat aquesta disponibilitat i aquesta vocació d'arribar a acords hi ha un marc 
legal que actualment ens dificulta molt l 'acció, no?

Com han indicat la senyora Secretària i la senyora Regidora, no s'ha pogut incorporar a dintre 
d'aquest Conveni una clàusula de garantia, tal com marca la llei. Bé, el que cal reclamar des d'aquest 
Ajuntament i jo crec que des de tots els ajuntaments és fermesa a l'hora de prendre decisions per part 
del Govern de Catalunya, a l'hora d'incorporar i de definir una lectura que sigui respectuosa amb 
l'Estatut per tal de salvaguardar les competències que tenim avui en aquests moments. Per tant, 
avancem, hem superat un escull, també gràcies a l'habilitat interpretativa de la Secretària i del 
Interventor, però és imprescindible, és peremptori que el Govern de Catalunya, tal com han fet altres 
governs, com per exemple el de Galícia, fixi criteris d'interpretació de la Llei Montoro que defensin 
competències, i que defensin les posicions dels ajuntaments. Ho reclamen i ho seguirem reclamant.

En tot cas, està anunciat el vot favorable de tots els Grups, i per tant aprovarem aquest Conveni que 
incorpora, com deia la senyora Secretària, aquesta observació a la Generalitat que cal definir la 
clàusula de garantia per tal de salvar els temes legals .  

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 
 

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

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATA    5555    
DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2011201120112011    DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOS    
ÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMES

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

Per acord del Ple de data 5 de juliol de 2011 es van nomenar els representants municipals a les 
entitats i òrgans que s'indicaven en aquell acord, entre els que s'incloïa el Consell Directiu del Pla 
Estratègic de Granollers. 

Per acord del Ple de data 27 de novembre de 2012 es va designar al senyor Fermí Gutíerrez Martínez 
en substitució de la senyora Ángeles Olano García, com a representant del grup municipal del Partit 
Popular al Consell Directiu del Pla Estratègic de Granollers . 

En data 31 de març de 2014 amb número de registre d'entrada 6327 el portaveu del grup municipal del 
Partit Popular sol·licita que es modifiqui el nomenament del representant municipal corresponent al 
seu grup municipal. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics



Article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel què s'aprova el reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la modificació de l'acord del Ple de data 5 de juliol de 2011 referida a la modificació 
del representant del grup municipal del Partit Popular al Consell Directiu del Pla Estratègic de 
Granollers de forma que la representació municipal quedaria com s 'indica a continuació: 

REPRESENTANTS EN ORGANISMES

... ORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIAL

... Consell Directiu del Pla Estratègic de Granollers

President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
El 3r tinent d'alcalde i regidor de Programació, Sr. Albert Camps i Giró.
La regidora del Pla estratègic, Sra. Carme Garrido i López.
Vocals:
PSC (1) – Alba Barnusell
CiU (1) – Àlex Sastre i Prieto
PP (1) – Javier Rojas Botella
ICV-EUIA-E (1) - Josep Casasnovas Vaquero
AG (1) -  Pep Mur i Planas 

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

APROVAT PER UNANIMITAT
 

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LA RESOLUCIÓ D ''''ALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATA     31313131    
DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2014201420142014    PER LA QUE SPER LA QUE SPER LA QUE SPER LA QUE S''''APROVA EL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PELAPROVA EL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PELAPROVA EL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PELAPROVA EL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI PEL    
PERÍODEPERÍODEPERÍODEPERÍODE    2015201520152015----2017201720172017

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

Atès que en data 31 de març de 2014 es va aprovar la resolució d'Alcaldia núm. 200/2014 per la qual 
s'aprova el Pla Pressupostari a mig termini pel període 2015-2017.

La Subdirección General de Estudios y Financiación Local del Ministerio de Economía y Hacienda, 
informa que l'òrgan competent per l'aprovació dels marcs pressupostaris pot ser l'Alcalde o la Junta de 
Govern Local, però en cas que no sigui aprovat pel Ple es considera necessari que se li doni compte.

Fonaments de dret

I. L'article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF), estableix que les Administracions Públiques elaboraran un pla pressupostari a 
mig termini en el que s'emmarcarà l'elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es 
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d'estabilitat pressupostària i de 
deute públic. 

II. L'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina l'obligació de remetre 
anualment els plans pressupostaris a mig termini en els que s'enquadrarà l'elaboració dels seus 
Pressupostos anuals. 

    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. 200/2014 per la qual s'aprova el Pla 
Pressupostari a mig termini pel període 2015-2017, la part dispositiva de la mateixa és la següent:

"PRIMER. Aprovar el Pla Pressupostari pel període 2015-2017, per aplicació de l'article 29 de la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, conforme als 
termes següents:

     

SEGON. Remetre la informació continguda en el Pla Pressupostari al Ministeri d'Hisenda i 
Administracions Públiques, segons el que estableix l'article 6 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, 
per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei 
Orgànica 2/2012. " 



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

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, breument, comentar que aquest punt és conseqüència d'una de 
les obligacions que ens imposa la Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que és la 
d'elaborar un Pla pressupostari a mig termini, en aquest cas fins 2017, per garantir que anem en la 
línia de complir els objectius d 'estabilitat i també els objectius de deute.

Vull que quedi clar en primer lloc que aquest marc pressupostari l'hem elaborat per imperatiu legal i 
que dubtem absolutament de la seva utilitat. El mateix Ministeri que dirigeix el senyor Montoro, ens 
obliga a aprovar-lo, però no ens dóna les seves previsions macroeconòmiques de matèries sobre les 
que nosaltres no podem decidir.

Torna a evidenciar-se l'atac a l'autonomia local, la laminació de les nostres competències malgrat els 
tancaments positius de les nostres liquidacions, així la previsió que consta en aquest expedient la fem 
en pocs conceptes dels que puguem tenir clara la seva evolució. 

Hem previst un manteniment dels ingressos ordinaris, tot i que també tenim dubtes de si podran 
aparèixer noves normatives de l'Estat que ens impedeixin decidir també en aquest camp. La previsió 
de la  participació municipal en es tributs de l'Estat és a l'alça, però bàsicament perquè hem tingut en 
compte que deixem de retornar les liquidacions negatives dels exercicis anteriors . 

Evidentment un altre dels grans dubtes sobre els que és absurd que nosaltres fem una projecció és el 
capítol 1, el capítol de personal, perquè no sabem què establiran respecte a les retribucions dels 
funcionaris i la resta de treballadors públics , les futures lleis de pressupostos.

L'endeutament sí pot ser considerat un punt a decidir per nosaltres, ja que és una decisió política que 
en la mesura de les possibilitats doncs ens permet preveure quins imports tenim previst retornar i 
quins nous crèdits tenim previst contractar, i en aquest sentit sí que queda palès la voluntat política  de 
continuar reduint l'endeutament consolidant la tendència dels darrers tres exercicis .

Des del punt de vista de l'Equip de Govern, és incomprensible que el Ministeri d'Hisenda porti més de 
dos anys torturant les administracions locals amb obligacions de tramesa continua d'informació que 
ens impedeix des de la Intervenció Municipal el poder dedicar-nos a altres tasques que podrien ser 
considerades més de ciutat.

Què hem d'enviar? Doncs hem d'enviar:
L'execució pressupostària per trimestres.
Les previsions de tancament de l'any.
Els expedients de liquidació i el propi pressupost, com ja fèiem habitualment però amb molta més 
informació complementària del que venia sent habitual.
Al mes de setembre les línies fonamentals dels pressupost de l 'any següent.
Les dades dels pagaments de les factures a proveïdors.
Més tot allò que habitualment s'enviava a la Sindicatura de Comptes o al "Tribunal de Cuentas".

El més greu de tot és que tenim dubtes de si el Ministeri pot empassar-se tota aquesta informació, de 
fet actualment estem incomplint l'obligació de remetre la liquidació de l'any 2013 perquè ni el propi 
sistema informàtic, ni la pròpia plataforma on s'havien de penjar les dades hans estat operatiu a 
temps.

Considerem que tanta vigilància, si no pot estudiar-se detingudament, és absurda, i més quan tenim el 
mateix volum de tramesa d'informació aquells municipis que tenim una bona situació financera i hem 
complert amb les nostres obligacions que aquells que no ho han fet. Potser el senyor Montoro s'hauria 
de plantejar dedicar més esforços a perseguir el frau fiscal amb la mateixa convicció amb la que vol 
controlar els ens locals.

Malgrat tot, malgrat considerar que algunes d'aquestes  obligacions són absurdes i 
desproporcionades, ja que som una part petita de l'Administració pública, aquest Ajuntament les 
compleix i les seguirà complint i per això portem aquest punt al Ple perquè se'n pugui donar compte 
d'aquesta resolució de l'Alcalde. 



Alcalde: Tal com a explicat la senyora regidora aquest és un punt de donar compte, per tant no és 
objecte de votació. En restem informats i assabentats tots els membres de la Corporació.  

L'AJUNTAMENT EN PLE N'HA PRES CONEIXEMENT
 

Alcalde: Passem al punt 10 i al punt 11 (9 i 10) que són dues modificacions de crèdits. Modificacions 
pressupostàries que en tot cas es tractaran conjuntament, és a dir, la Regidora farà l'explicació de les 
dues, el debat es formalitzarà al voltant de les dues modificacions pressupostàries, però atès que el 
sentit de vot que ens han indicat alguns Grups és diferent en l 'una que en l'altra, es votarà per separat.  

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    14141414////2014201420142014    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 307.334,25€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 14/2014.

Vist que des de l'àrea de Planificació Estratègica i Ciutadana s'ha manifestat la intenció de dotar crèdit 
nominatiu per a l'atorgament de la subvenció corresponent a l'exercici 2014, considerant que aquesta 
modificació no hauria de demorar-se fins a l'exercici següent atenent a la millora que suposarà en 
termes d'agilitat administrativa i l 'eficiència en la gestió de la despesa pressupostada.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 14/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 307.334,25€, amb el detall següent:

      



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

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

Senyora Aroa: Gràcies Alcalde. Bé, les modificacions de crèdit, aquests dos expedients, tant l'un com 
l'altre, són fruit de la liquidació del tancament en positiu del que ja vam donar compte al passat Ple. El 
gran gruix prové de l'excés de finançament afectat, per tant, despesa prevista i no gastada en 
exercicis anteriors, i d'altra banda per l'aplicació d'una part del fons de contingència, en total els dos 
expedients de modificació, ronden una mica més del 1.200.000 euros per diverses actuacions.

En primer lloc un tema molt tècnic respecte a despesa d'energia elèctrica per tal d'adequar el 
Pressupost a les dades més recents que tenim de facturació de les companyies. Per tant, no més 
despeses sinó una distribució diferent. També destacar el 220.000 euros per poder licitar les obres del 
camp de futbol de la Font-Verda, diverses partides també per al Servei de Cultura, una subvenció al 
Club de Basquet Granollers que permetrà la rehabilitació del pavelló .

I destacar sí, que molt especialment, hi ha moltes altres petites partides, però sí que destaca molt 
especialment el 500.000 euros destinats a ampliar la partida inicialment pressupostada al tercer Pla 
de Xoc. Una modificació que en definitiva és el primer pas per complir allò en el que ja ens vam 
comprometre al darrer Ple quan parlàvem de la liquidació, esperem que en el proper Ple podem portar 
una nova modificació de crèdit en la concreció de les accions concretes, plans d'ocupació, beques, 
ajuts a entitats, ajuts a emprenedors, o a la contractació, en definitiva tot allò que s'acabi perfilant i 
s'acabi definint durant el mes de maig en el si del Consell Econòmic i Social . Gràcies.  

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

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bàsicament no acostumen a intervenir en temes de modificacions de 
crèdit, no és el nostre objectiu, però avui calia fer-ho perquè nosaltres ens abstindrem en les dues 
modificacions de crèdit, i volíem en tot cas explicar el perquè ho fem, donat que en una d'elles 
precisament, una de les partides que es dota, és la del Pla de Xoc 2014.

Nosaltres d'això no n'hem parlat, però segurament en el Pla de Xoc 2014 hi estarem d'acord, com ja 
hem estat d'acord tots els anys. Però en tot cas no estem d'acord amb altres moviments de partides 
que es fan en aquesta modificació de crèdit, destaco el Camp de Futbol de la Font Verda que ja va ser 
motiu de que nosaltres ens abstinguéssim en els pressupostos, per tant volia només explicar i deixar 
clar que no es que estiguem en contra del Pla de Xoc, que és el que es podria interpretar de la nostra 



abstenció, sinó tot el contrari, però sí que estem en contra d'una sèrie de moviments.

En tot cas aprofito per ressaltar que portem 14 modificacions de crèdit. És una cosa que nosaltres en 
algun Ple de l'any passat ja vam manifestar, sabem que es una eina de gestió, ho sabem i per tant 
l'acceptem, però 14 modificacions de crèdit en 4 mesos ens sembla una mica exagerat. L'abús 
d'aquesta eina, en tot cas això vol dir que hem canviat de lloc "quasibé" 5 milions d'euros, això només 
és una observació. Gràcies. 

Senyor Gutiérrez: Sí, gràcies Alcalde. De la proposta que ens presenten per la modificació del 
pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits, per un import de 929.292,54 euros, destacaríem 
l'increment de 500.000 euros pel Pla de Xoc que provenen del fons de contingència.

En  els pressupostos per aquest any l'Equip de Govern va destinar un milió d'euros pel Pla de Xoc, i 
1,4 milions d'euros al Fons de Contingència. Cal recordar que el nostre grup va proposar que fos a la 
inversa, és a dir, 1,4 milions pel Pla de Xoc, i 1 milió pel Pla de Contingència. Creiem que haurien de 
fer més cas a l'oposició perquè al final  venen a parar a les nostres propostes.

On ja no estem d'acord és en els 77.202,54 euros que donen de baixa de la partida pressupostada per 
l'energia elèctrica Fàbrica de les Arts, que puja un total de 267.500 euros, que representa un menys 
29% del pressupost. Diners que passen a incrementar els imports d'energia elèctrica de varis centres, 
com a  previsió de despeses.

Què vol dir això? Pensen estalviar en el consum  d'energia elèctrica de la Fàbrica de les Arts? Què 
han fet per aconseguir aquest estalvi, han canviat bombetes, s'utilitza menys llum i menys aparells? 
Doncs hi ha d'altres centres  on l'augment ha estat entre un 23 i un 45%. Per què no es segueix amb 
aquests centres la mateixa formula? O és que els pressupostos estan mal fets? On aniran els estalvis 
que es produiran aquest any amb el nou contracte que han baixat el preu en un 15%, o es que pensa 
consumir en energia un 15% més?

També passa part del Fons de Contingència a activitats culturals, per un import de 20.000 euros, que 
representa un 143% del pressupost inicial.  O de 13.000 euros, en concepte d'activitats comissió 
Festa Major que suposa un 14% també del pressupost inicial.

No sabem quina prioritat tenen  aquestes dues partides que fan un total de 33.000 euros, però el que 
sí sabem és que hi ha necessitats més importants  i vostès també ho saben.

Com hem dit més d'una vegada, seguim sense entendre la manera de fer que té aquest Ajuntament a 
l'hora d'elaborar pressupostos.  Disminueixen els ingressos i augmenten les despeses i això es pot 
veure amb els pressupostos de 2013, doncs consten uns ingressos de 75.149.949 euros i la realitat va 
ser de 76.859.505 euros. En quant a despeses es van calcular en pressupostos 75.149.949 euros i la 
realitat va ser de 73.964.623 euros, per tant, hi van haver 1.709.000 euros més d'ingressos, i en quant 
a despeses n'hi va haver 1.185.326 euros  menys de pressupost. Gràcies. 

 
Alcalde: Perdó, ha acabat la seva intervenció? Sí? per part de Convergència i Unió

Senyora Pons: Gràcies alcalde. Bona tarda a tothom. Res, serà una intervenció molt breu, i una mica 
a l'estil que ha fet el meu company d'Esquerra. En el sentit que nosaltres en aquests punts sempre ens 
abstenim quan hi ha modificacions del pressupost i únicament manifestar-vos que el nostre vot 
favorable que es farà en el punt número 11, és en relació a l'aprovació de l'ampliació del Fons de 
Contingència per poder aprovar aquest Pla de Xoc que es farà el 2014. Simplement posar de manifest 
que la nostra aprovació en aquest punt és en virtut de que s'aporta una partida important al Fons de 
Contingència. Moltes gràcies, res més. 



En aquest moment s'incorpora a la sessió el senyor Josep Maria Noguera.

Alcalde: Moltes gràcies. A la Junta de Portaveus ens preguntàvem si el senyor Terrades intervindria? 
Intervindrà. Té la paraula el senyor Terrades. 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Em disculpo per no haver pogut assistir a la Junta de Portaveus. 
Res, una intervenció també molt breu. En el sentit de destacar que tal com ha explicat la Regidora 
d'Hisenda de l'Ajuntament, el fet de que amb aquestes modificacions de crèdit es permet que en el 
proper Ple suposo, el mes de maig, si el Consell Econòmic i Social acaba aprovant el tercer Pla de 
Xoc doncs permet fer l'ampliació del mateix i per tant allò de tancar aquelles partides que s'han de 
destinar als diversos pactes que contarà aquest Pla de Xoc, i que en aquests moments està en ple 
debat.

Només he demanat la paraula per defensar una de les inversions que es plantegen aquí, que ja sé que 
algun Grup Municipal no hi està d'acord, nosaltres l'hem defensada, era un compromís d'aquest 
Govern amb la, estava dins el programa electoral, i per tant nosaltres seguim pensant que els 
programes electorals i allò que acabes proposant no es altra cosa que el compromís, el contracte, en 
aquest cas, la meva formació política, té amb els ciutadans de Granollers. I és el Camp de Futbol de la 
Font Verda. I obeeix a una lògica i a una explicació que moltes vegades ja l'hem repetida, o alguna 
vegada l'hem repetida en aquest Ple. És que hi ha 1.600 usuaris de les instal·lacions esportives 
destinades a la pràctica del futbol a la nostra ciutat. Hi ha una saturació evident d'alguns d'aquest 
camps de futbol. I ens faltava abordar i arranjar aquest camp de futbol, el Camp de Futbol de la Font 
Verda. Escolti, a mi em sap, no, em sap i no em sap, cadascú defensa les seves propostes, nosaltres 
creiem que aquesta es una bona operació per a la ciutat, pensem que els usuaris d'aquestes 
instal·lacions esportives, i en concret la del Camp de Futbol de la Font Verda doncs s'ho mereixia, hi 
ha els recursos suficients, i per tant abordem aquesta inversió.

I amb el tema de l'energia elèctrica, dons bé, jo crec que en algun altre Ple procedirem a una altra 
modificació. M'ha sorprès la intervenció del portaveu del Partit Popular, atès que aquest matí ha 
assistit a una Comissió, la Comissió de Territori de l'Ajuntament on justament s'ha informat del 
procediment negociat per adjudicar el subministrament energètic a la ciutat, en aquest cas, l'elèctric. I 
que fruit de les negociacions que hi ha hagut, i de les diverses empreses que han presentat les seves 
ofertes, doncs hi ha hagut una baixa, no li posaré cap adjectiu, però respecte al que hi havia 
pressupostat en el Pressupost del 2014 aproximadament ens han explicat els Serveis Tècnics, al 
voltant de 300.000 euros. Bé és un estalvi que haurem d'aplicar o no, ens ho trobarem al Romanent de 
l'any que ve, un altre tipus de partides. Per tant m'ha sorprès aquesta intervenció respecte a aquest 
apartat dels subministraments energètics.  

Alcalde: Moltes gràcies   la senyora Ortego pot fer ús de la paraula en torn de rèplica, endavant.  

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, el senyor Gutiérrez ha fet una descripció de la liquidació, i ha 
parlat de varis temes, simplement aclarir alguna de les coses.

Amb temes d'energia elèctrica realment la gestió és molt complexa i jo el convido a que si un dia vol 
que fem allò una Informativa que parli més del tema. És complicat, si una pròpia llar d'una família li 
resulta complicat entendre i preveure la despesa elèctrica. I més en tots els canvis normatius que hi 
ha hagut últimament, i de tarifes, no li explico amb tots els centres de cost que pot tenir una ciutat com 
aquesta.

De totes maneres, aquí el que fem únicament no és incrementar ni reduir la despesa, sinó ordenar-la 
d'una altra manera quan hem tingut dades més recents de facturació, que també les companyies 
l'envien amb moltíssim retard i per tant el que hem fet és ordenar una mica per tal de que el 



pressupost sigui fidel a allò que creiem que s 'anirà consumint al llarg de l 'exercici.

Deia que potser els pressupostos estan mal fets i que ells consideraven que hi havia altres prioritats 
en temes culturals. En tot cas, no sé si estaran mal fets o no estaran mal fets, però una de  les 
despeses que ens hem anat trobant en temes culturals és per exemple totes aquelles desviacions que 
s'han ocasionat per l'increment de l'IVA.

Feia una descripció de la liquidació, i òbviament no és cap secret, que si tenim una bona salut 
financera i si tanquem en positiu evidentment és perquè tenim uns ingressos superiors a les 
despeses. I ho hem tingut en els darrers exercicis i per tant hem acumulat i hem tancat els exercicis 
en positiu. I és així perquè hem anat fent una feina constant de control i d'ajust de les despeses, entre 
altres coses, afortunadament que ho haguem fet perquè ens hem anat trobant amb incompliments de 
finançaments d'altres administracions que evidentment hem hagut de suplir d'alguna manera des de 
l'Hisenda municipal.

I a més a més, i això crec que ja ho hem dit en més d'una ocasió, hem estat sempre molt, molt 
prudents, i més ara amb la pressupostació dels ingressos i a més comptant amb el bon consell de la 
Intervenció municipal que considera que hem de ser prudent amb la previsió dels ingressos .

De totes maneres també dir-li que malgrat els tancaments en positius i malgrat aquestes 
modificacions de crèdit també ens agradaria no tenir tant Romanent i poder haver fet alguna 
modificació més, malgrat el senyor Pep Mur considera que ja n'hem fet moltes, doncs ens agradaria 
poder-ne fer més, però desgraciadament l'Estat també ens ha posat limitacions a l'autonomia en 
aquest sentit. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, no se si el senyor Mur? Endavant,  

Senyor Mur: Però breument. Alcalde, gràcies. Comprenc i accepto i només faltaria que els 
compromisos electorals no es complissin, però suposo que d'aquí a mitjans, finals del 2015, la via del 
tren no la cobrirem. També era un compromís electoral del PSC, i no es podrà fer, vull dir que quan, en 
fi, les coses són com són, per tant com a compromís està molt bé, però hi ha altres compromisos que 
tampoc es compleixen.  

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, tampoc? En tot cas el senyor Terrades em 
sembla que si ha demanat intervenir, endavant.   

Senyor Terrades: El cobriment de la via del tren. L'Alcalde ha dit alguna vegada, i jo subscric les 
seves paraules, en el sentit de que aquest Govern no renuncia a res, tampoc al cobriment de la via del 
tren. Ara, hem de ser conscients amb el marc en que ens estem trobant, i de que no és una inversió 
que la pugui afrontar, no en solitari no, no, és que no la pot afrontar l'Ajuntament com a tal. 
          
La ciutat, en el sentit de les eines que té. I quines eines té? Home, té la planificació urbanística. I el 
que sí que s'està tramitant d'acord en aquest cas amb la administració de l'Estat, amb el Ministeri de 
Foment, amb l'instrument que tenen que és ADIF, és el Pla de millora urbana que hauria de permetre 
com a mínim fer l'aproximació econòmica de si l'operació urbanística que estava prevista en el seu 
moment per abordar el primer tram de la cobertura en l'actual context econòmic, ho permet o no. I per 
tant, aquest encàrrec s'ha fet per part del Ministeri, l'Ajuntament l'està, l'ha redactat, o una part està 
redactada i per tant com que encara no s'ha validat per l'òrgan que l'ha de validar, que és la Mesa de 
Negociació, doncs no podem saber quin és el resultat per tal de poder abordar aquest tema. El 
Ministeri de Foment també ha explicat i en tot cas, dels compromisos que hi havien, no se n'ha desdit, 
que en un futur de mig plaç l'Estació de Mercaderies que en aquests moments hi ha en el centre de la 



ciutat, anirà ubicada en un altre indret del territori metropolità, aquí hi ha negociacions i converses 
entre els dos governs, el de Catalunya i el de l'Estat per tal d'acabar de fixar exactament aquesta 
ubicació i els mecanisme de finançament. I a ningú se li escapa, o a ningú se li hauria d'escapar que 
quan això es produeixi, que jo crec que es produirà a mig plaç, no hem facin dir una data, però en tot 
cas no està dintre de les nostres atribucions, això ens correspondria més preguntar-ho en el Conseller 
de Territori i Sostenibilitat i a la Ministra de Foment. S'obren unes expectatives que a ningú se li 
escapen des del punt de vista de la importància que els solars o els terrenys de l'Estació de 
Mercaderies adquireixen en el centre de la ciutat més els terrenys de La Bòbila .

I que per tant si la primera operació urbanística que estava pensada i dissenyada per fer el cobriment 
de la via del tren no pot cobrir el 100% d'aquesta obra, doncs haurà de cobrir-ho la dels terrenys de 
l'Estació de Mercaderies quan es produeixi el seu desplaçament. Per això li dic i li torno a repetir, que 
aquest Govern, el Govern de la ciutat, no renuncia a res, tampoc al cobriment de la via del tren.  

Alcalde: Moltes gràcies, per cloure aquest debat la senyora Ortego no sé si en vol fer ús? No? La 
senyora Ortego renuncia a fer-ne ús. Jo sí que voldria només dir que en tot cas els expedients que 
avui portem a aprovació d'aquest plenari i que ara votarem, són fruit d'una qüestió bàsica, que és el 
bon tancament pressupostari de l'exercici 2013, amb aquests Romanents ens ha permès doncs 
prendre decisions, decisions de futur i anticipar decisions de futur i en tot cas, una mica fent una 
observació també amistosa en el portaveu d'Acció Granollers, el senyor Mur sap perfectament la 
diferència entre el que és titularitat i el que no és titularitat, i efectivament nosaltres som titulars d'un 
espai que hi ha un camp de futbol i no som titulars de les vies de Renfe, encara. En tot cas, és el 
moment, és el moment de la votació.  

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 13 vots favorables, del Grup Municipal del PSC (13), i 12 
abstencions, dels Grups Municipals de  CIU (6), del PP (4), d'ICV-EUiA-E (1) i d'AG (1).
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits    per un import de 929.292,54€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 13/2014.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.



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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 13/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 929.292,54€, amb el detall següent:

     

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

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA, amb 20 vots favorables, dels Grups  Municipals del PSC (13), 
de CIU (6) i d'ICV-EUiA-E (1),  i 5 abstencions, dels Grups Municipals del PP (4),  i d'AG (1).
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SALT ENDAVANT DEL PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PER UNA ENERGIASALT ENDAVANT DEL PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PER UNA ENERGIASALT ENDAVANT DEL PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PER UNA ENERGIASALT ENDAVANT DEL PACTE DELS ALCALDES I ALCALDESSES PER UNA ENERGIA    
SOSTENIBLE LOCALSOSTENIBLE LOCALSOSTENIBLE LOCALSOSTENIBLE LOCAL"""",,,,    I SOL·LICITAR FORMAR PART DEL CLUB DEL PACTE DI SOL·LICITAR FORMAR PART DEL CLUB DEL PACTE DI SOL·LICITAR FORMAR PART DEL CLUB DEL PACTE DI SOL·LICITAR FORMAR PART DEL CLUB DEL PACTE D''''ALCALDES IALCALDES IALCALDES IALCALDES I    
ALCALDESSES DE CATALUNYAALCALDESSES DE CATALUNYAALCALDESSES DE CATALUNYAALCALDESSES DE CATALUNYA

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

1r Des de l'any 1997 l'Ajuntament de Granollers és membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap ala Xarxa de Ciutats i Pobles cap ala Xarxa de Ciutats i Pobles cap ala Xarxa de Ciutats i Pobles cap a    
la Sostenibilitatla Sostenibilitatla Sostenibilitatla Sostenibilitat, i mitjançant el Servei de Medi Ambient i Espais Verds participa en diversos grups de 
treball: energia sostenible local, millora de la qualitat de l'aire, educació per a la sostenibilitat i consum 
responsable i prevenció de residus.  

2n Des de l'any 2008 l'Ajuntament de Granollers està adherit al Pacte dPacte dPacte dPacte d''''Alcaldes i Alcaldesses perAlcaldes i Alcaldesses perAlcaldes i Alcaldesses perAlcaldes i Alcaldesses per    
una Energia Sostenibleuna Energia Sostenibleuna Energia Sostenibleuna Energia Sostenible per aconseguir els objectius comunitaris de reducció de gasos efecte 
hivernacle, aprovat pel Ple de la corporació el 29 de juliol de 2008.

3r En data 18 de març de 2014 es va celebra la 14a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, per debatre diversos aspectes sobre la 
implicació dels poders locals en la lluita contra el canvi climàtic . 

Entre d'altres,,,,    els acords principals de lels acords principals de lels acords principals de lels acords principals de l ''''Assemblea de Vilanova i la GeltrúAssemblea de Vilanova i la GeltrúAssemblea de Vilanova i la GeltrúAssemblea de Vilanova i la Geltrú     van ser: 

1. L'aprovació de la    Declaració de Vilanova i la Geltrú per lDeclaració de Vilanova i la Geltrú per lDeclaració de Vilanova i la Geltrú per lDeclaració de Vilanova i la Geltrú per l''''adaptació als efectes del canvi climàticadaptació als efectes del canvi climàticadaptació als efectes del canvi climàticadaptació als efectes del canvi climàtic    
en el territori i el litoralen el territori i el litoralen el territori i el litoralen el territori i el litoral  (s'annexa a l'expedient).

La Declaració de VilanovaDeclaració de VilanovaDeclaració de VilanovaDeclaració de Vilanova assumeix que el canvi climàtic és un "fet important" que s'ha de tenir en 
compte en la planificació territorial, amb unes implicacions que en el cas del litoral i el medi marí 
sembla més evident.

Davant aquesta situació, s'acorda definir estratègies d'adaptació, mobilitzar els agents implicats, o 
promoure la gestió i la protecció integral de l'espai marí, així com actuar per una gestió sostenible i 
eficient del cicle de l 'aigua per augmentar l'eficiència en l'ús de l'aigua. 

2. L'aprovació de l'AcordAcordAcordAcord    de la Xarxa per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses perde la Xarxa per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses perde la Xarxa per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses perde la Xarxa per un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per    
una Energia sostenible localuna Energia sostenible localuna Energia sostenible localuna Energia sostenible local     (s'annexa a l'expedient.

El Pacte dels alcaldes i les alcaldesses per una Energia Sostenible es va iniciar fa 5 anys per a la 
mitigació del canvi climàtic, i que assumia com a objectiu per part dels municipis signants reduir en 
un 20% l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle.  Ara amb l'Acord de la Xarxa per un salt endavantAcord de la Xarxa per un salt endavantAcord de la Xarxa per un salt endavantAcord de la Xarxa per un salt endavant  
es proposa un projecte més ambiciós: reduir les emissions un 40% per l'any 2030.   

Per això, s'acorda instar a la Comissió Europea a adoptar una sèrie de mesures per fer un salt 
endavant amb el Pacte dels alcaldes i les alcaldesses per una Energia Sostenible i també requerir 
al Govern de l’Estat a resoldre el marc regulatori del mercat elèctric, tenint en compte els criteris i 
els compromisos del Pacte: impuls a les energies renovables locals , eficiència i estalvi energètics , i 
mitigació del canvi climàtic .

4t Durant l'esmentada Assemblea de Vilanova i la Geltrú es va presentar el "Club del PacteClub del PacteClub del PacteClub del Pacte    



dddd''''Alcaldes i Alcaldesses de CatalunyaAlcaldes i Alcaldesses de CatalunyaAlcaldes i Alcaldesses de CatalunyaAlcaldes i Alcaldesses de Catalunya" que és una iniciativa que sorgeix des de l'Oficina Europea del 
Pacte d'Alcaldes amb la finalitat d'agrupar tots els actors implicats, estructures coordinadores i de 
suport, per tal de treballar conjuntament i en xarxa.

A Catalunya, la iniciativa es promou i s'articularà des de les quatre Diputacions provincials, l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el Consell d'Iniciatives Locals de Medi Ambient de les Comarques de 
Girona (CILMA) i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, d'acord amb el document “Full de 
ruta del Club del pacte d'Alcaldes de Catalunya” que s'annexa a l'expedient.

Els objectius principals del  Club del Pacte dels Alcaldes de CatalunyaClub del Pacte dels Alcaldes de CatalunyaClub del Pacte dels Alcaldes de CatalunyaClub del Pacte dels Alcaldes de Catalunya  són:

• Aprofundir en la comunicació, el treball en xarxatreball en xarxatreball en xarxatreball en xarxa    i l’intercanvi d’experiències entre les 
administracions locals implicades . 

• Disposar d’una plataforma comunaplataforma comunaplataforma comunaplataforma comuna    de comunicació, mitjançant la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a 
la Sostenibilitat, amb la UEamb la UEamb la UEamb la UE    en les polítiques relacionades amb el Pacte d’AlcaldesPacte d’AlcaldesPacte d’AlcaldesPacte d’Alcaldes: energia, clima, 
finançament, ajuts europeus, etc

• Optimitzar els recursos i estructures existentsOptimitzar els recursos i estructures existentsOptimitzar els recursos i estructures existentsOptimitzar els recursos i estructures existents, amb l’experiència assolida per part de totes les 
parts i l’espai comú de la Xarxa: compartircompartircompartircompartir     metodologies per a la elaboració i seguiment del PAES, 
intercanviarintercanviarintercanviarintercanviar     bones pràctiques, participar en projectes conjuntsprojectes conjuntsprojectes conjuntsprojectes conjunts , etc.

• Capacitar les Administracions localsCapacitar les Administracions localsCapacitar les Administracions localsCapacitar les Administracions locals    i millorar-ne l’efectivitat per assolir els objectius del Pacte i 
fer efectius els compromisos mitjançant les accions que se’n deriven. Es farà especial atenció en 
l'àmbit del finançament amb fons europeus.

• Establir sinèrgies entre els diferents nivells de governançasinèrgies entre els diferents nivells de governançasinèrgies entre els diferents nivells de governançasinèrgies entre els diferents nivells de governança    de manera que es faciliti l’assoliment 
dels objectius compromesos.

• Establir sinèrgies amb altres agentssinèrgies amb altres agentssinèrgies amb altres agentssinèrgies amb altres agents    i decisors en l’àmbit energètic i del canvi climàtic en l’àmbiten l’àmbiten l’àmbiten l’àmbit    
públic i privatpúblic i privatpúblic i privatpúblic i privat .

• Tenir en compte les dimensions tant política com tècnicadimensions tant política com tècnicadimensions tant política com tècnicadimensions tant política com tècnica    necessàries per al desenvolupament del 
Pacte: organització de trobades de nivell polític, organització de seminaris i jornades tècniques, 
entre d’altres. 

Als membres del Clubmembres del Clubmembres del Clubmembres del Club , especialment els municipis adherits al Pacte , el Club els ofereix:
• Coordinació per d'expressar els parer del món local als governs nacionals i a la Unió Europea .
• Àmbit natural de la trobada anual catalana del Pacte d’alcaldes.
• Espai d’informació, intercanvi, capacitació i comparació en el seguiment i execució dels PAES.
• Detecció de necessitats de finançament amb fons europeus per a actuacions municipals .
• Suport a la difusió comuna del missatge i resultats de l’aplicació del Pacte d’Alcaldes . 
• Col·laboració amb el sector privat per millorar l’aplicació del Pacte .

5è La tècnica de Medi Ambient i Espais Verds ha emès informe relatiu als punts anteriorment 
exposats i aprovats per la 14a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

En relació al contingut dels documents la Declaració de VilanovaDeclaració de VilanovaDeclaració de VilanovaDeclaració de Vilanova  i de l'Acord de la XarxaAcord de la XarxaAcord de la XarxaAcord de la Xarxa , informa que 
es considera coherent amb els objectius de disposar d'instruments de finançament que permetin 
l'assoliment dels compromisos del 20-20-20 de la UE, en matèria d'energia sostenible i reducció de les 
emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, així com contribuir a l'adaptació als efectes del canvi 
climàtic a través de la creació d'estratègies d'adaptació local o bé de la seva integració als plans 
existents segons l'Estratègia “Mayors Adapt”, presentada per a la Comissió Europea el 19 de març de 
2014.

També informa que en el punt final de l'esmentat ”Acord” i “Declaració” s'insta als representants dels 
municipis membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat a presentar-los en els 
respectius plens municipals i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords adoptats . 

Per això proposa que el Ple de l'Ajuntament aprovi de forma íntegra el contingut dels documents de la 
Declaració de Vilanova i la Geltrú per lDeclaració de Vilanova i la Geltrú per lDeclaració de Vilanova i la Geltrú per lDeclaració de Vilanova i la Geltrú per l''''adaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i eladaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i eladaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i eladaptació als efectes del canvi climàtic en el territori i el    
litorallitorallitorallitoral  i  l'Acord de la Xarxa per un salt endavant del PacteAcord de la Xarxa per un salt endavant del PacteAcord de la Xarxa per un salt endavant del PacteAcord de la Xarxa per un salt endavant del Pacte    dels Alcaldes i Alcaldedels Alcaldes i Alcaldedels Alcaldes i Alcaldedels Alcaldes i Alcaldesses per unasses per unasses per unasses per una    
Energia sostenible localEnergia sostenible localEnergia sostenible localEnergia sostenible local, així com sol·licitar formar part del Club del Pacte dels Alcaldes deClub del Pacte dels Alcaldes deClub del Pacte dels Alcaldes deClub del Pacte dels Alcaldes de    
CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya ,,,, com a municipi adherit al Pacte.

5è Que el medi ambient urbà i en particular la protecció contra la contaminació atmosfèrica en les 



zones urbanes és competència pròpia del municipi a l'empara de l'article 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 
2 de abril, reguladora de les bases del règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local .

    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 Declaració de Vilanova i la Geltrú per lDeclaració de Vilanova i la Geltrú per lDeclaració de Vilanova i la Geltrú per lDeclaració de Vilanova i la Geltrú per l''''adaptació als efectes del canviadaptació als efectes del canviadaptació als efectes del canviadaptació als efectes del canvi    
climàtic en el territori i el litoralclimàtic en el territori i el litoralclimàtic en el territori i el litoralclimàtic en el territori i el litoral que es transcriu literalment a continuació, d'acord amb els 
antecedents exposats:

""""DECLARACIÓDECLARACIÓDECLARACIÓDECLARACIÓ     
DE VILANOVA I LA GELTRÚDE VILANOVA I LA GELTRÚDE VILANOVA I LA GELTRÚDE VILANOVA I LA GELTRÚ

Per l’adaptacióadaptacióadaptacióadaptació     als efectes del canvi climàticcanvi climàticcanvi climàticcanvi climàtic     
en el territoriterritoriterritoriterritori  i el litorallitorallitorallitoral

Les ciutats i els pobles tornem a posar de manifest que els experts en canvi climàtic de 
l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) han reafirmat en el seu Cinquè Informe 
d'Avaluació, que les activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la Terrales activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la Terrales activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la Terrales activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la Terra....    També, 
l’Agència Europea de Medi Ambient i el Grup d'experts sobre el Canvi Climàtic de Catalunya (GECC) 
assenyalen que el canvi climàticel canvi climàticel canvi climàticel canvi climàtic amenaça les diferents regions d'Europa i del nostre país a través 
d'una sèrie de variacions graduals i apreciables, com ara l'augment de la temperatura, les alteracions 
del vent i les precipitacions, pèrdua de biodiversitat, la major freqüència d’inundacions o episodis 
climàtics severs.

El canvi climàtic es considera ja un fet important a tenir en compte en la planificació del nostre present 
i futur

1 
. Ja fa un temps que tenim assumida la necessitat de mitigar el canvi climàtic. I ara hem de 

pensar també en l’adaptació, entesa com la resiliència dels ecosistemes i dels sistemes socialsla resiliència dels ecosistemes i dels sistemes socialsla resiliència dels ecosistemes i dels sistemes socialsla resiliència dels ecosistemes i dels sistemes socials, 
capaços d’adaptar-se a les pertorbacions. En cas contrari, els costos pels danys ocasionats seguiran 
augmentant. Mitigació i adaptació al canvi climàtic són ja dues cares de la mateixa monedaMitigació i adaptació al canvi climàtic són ja dues cares de la mateixa monedaMitigació i adaptació al canvi climàtic són ja dues cares de la mateixa monedaMitigació i adaptació al canvi climàtic són ja dues cares de la mateixa moneda, 
complementàries i que cal afrontar per igual. 

La previsió d’efectes, doncs, és diversa i afectarà de manera patent els ecosistemes i la dinàmica de 
les societats humanes. Un dels pronòstics més indiscutits, en el qual, i en nom de tots els municipis 
litorals del país, es vol fer èmfasi des del municipi que avui ens acull, és l’impacte important que tindrà 
el canvi climàtic sobre el litoral i l’ambient marí. És notori que la major part de les ciutats del món 
estan ubicades al litoral, la qual cosa fa palesa la dimensió planetària de la problemàtica, i que cal 
contemplar la interrelació internacional de la qüestió. Els impactes del canvi climàtic són, per tant, 
d’especial rellevància en el nostre entorn geogràfic i cultural del  mar Mediterranimar Mediterranimar Mediterranimar Mediterrani .

Els ambients litorals i marítims són fonamentalsambients litorals i marítims són fonamentalsambients litorals i marítims són fonamentalsambients litorals i marítims són fonamentals en les dinàmiques ecològiques i la seva alteració 
tindrà repercussions socials i econòmiques de gran calat: canvis en el litoral i els ecosistemes marins, 
afectació a sediments, pèrdua de sorres i de superfície de platja, reorientació de la línia de costa, 
acumulació de sorres i danys en les infraestructures litorals, augment del nivell del mar i canvis en la 
intensitat, freqüència i direcció de l’onatge. 

A més, caldrà tenir en compte l’adaptació de les infrastructures urbanes competents en la gestió del 
cicle de l’aiguacicle de l’aiguacicle de l’aiguacicle de l’aigua, per tal que puguin fer front als potencials impactes del canvi climàtic. Així doncs, 
caldrà reduir la vulnerabilitat de les instal·lacions d’aigua davant fenòmens meteorològics extrems .

En conclusió, el canvi climàtic té una influència del canvi climàtic sobre les nostres societats, però 
especialment sobre els sectors i territoris  més vulnerablesmés vulnerablesmés vulnerablesmés vulnerables .

Les autoritats locals som agents clauLes autoritats locals som agents clauLes autoritats locals som agents clauLes autoritats locals som agents clau en la implementació de mesures d'adaptació que millorin la 
resiliència del territori en àmbits com ara l'ordenació del territori, la salut, la protecció civil i el medi 
ambient. Les accions d’adaptació comporten oportunitats i milloren la qualitat de vida de la ciutadania, 
promouen el desenvolupament sostenible, estimulen la inversió de projectes basats en la resiliència i 
creen llocs de treball i, per tant, s'han d'integrar en les polítiques i en la planificació urbana .

La Unió Europea proposa introduir l'adaptació al canvi climàtic en el Pacte dels Alcaldes i les 



Alcaldesses per una Energia Sostenible Local, amb el llançament d'una iniciativa per promoure un 
compromís voluntari a incorporar estratègies locals d'adaptació i activitats de sensibilització. El Pacte 
ofereix un marc prometedor per tal que les ciutats i els pobles prenguin mesures i creïn xarxes on la 
mitigació i l’adaptació puguin considerar-se deforma integrada.

En conclusió, els municipis tenim un paper fonamental en l’aplicació de les estratègies esmentades i, 
en conseqüència ens correspon la responsabilitat de liderar la lluita contra el canvi climàtic .

És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat , 
AcordemAcordemAcordemAcordem,,,, 

Contribuir a l’adaptació de les ciutats i poblesContribuir a l’adaptació de les ciutats i poblesContribuir a l’adaptació de les ciutats i poblesContribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles    i al desenvolupament de territoris resilients i, ja que 
això és també una oportunitat per detectar vulnerabilitats i planificar la gestió municipal enfront dels 
riscs. Això comporta millorar la nostra capacitat d’adaptació a través de la creació d' estratègiesestratègiesestratègiesestratègies     
dddd''''adaptació local al canvi climàticadaptació local al canvi climàticadaptació local al canvi climàticadaptació local al canvi climàtic, o bé de la integració de lintegració de lintegració de lintegració de l''''adaptació al canvi climàtic als nostreadaptació al canvi climàtic als nostreadaptació al canvi climàtic als nostreadaptació al canvi climàtic als nostre    
plansplansplansplans, conjuntament amb altres ens locals, amb el suport de les diputacions, com a ens coordinadors, 
i de la Generalitat de Catalunya, i en un termini no superior a dos anys.

Definir estratègies d’adaptacióDefinir estratègies d’adaptacióDefinir estratègies d’adaptacióDefinir estratègies d’adaptació d’acord amb una metodologia que inclogui l'avaluació dels riscos com 
a base per prioritzar les accions, Cal doncs, fer una diagnosi de vulnerabilitat, identificar els riscos i 
els recursos necessaris per afrontar-los i, establir les mesures d'adaptació. La posada en pràctica de 
l’estratègia ha de comportar l’avaluació del progrés i la revisió d'acord amb els canvis de l'entorn i de 
les noves prioritats.

Mobilitzar els agents implicatsMobilitzar els agents implicatsMobilitzar els agents implicatsMobilitzar els agents implicats i treballar plegats per reduir la vulnerabilitat local, compartir 
l’experiència i els coneixements, i informar la ciutadania i els mitjans locals sobre l'evolució de 
l’estratègia d'adaptació, així com encoratjar altres ciutats i pobles a unir -se a la iniciativa.

Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai maríPromoure la gestió i la protecció integral de l’espai maríPromoure la gestió i la protecció integral de l’espai maríPromoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí, amb altres ciutats de l’entorn mediterrani, 
conscients que és un dels àmbits més perjudicats pel canvi climàtic amb el previsible augment del 
nivell del mar i, alhora, un dels més decisius en el manteniment de la sostenibilitat territorial, 
especialment al nostre país, que disposa d’un front litoral extens que concentra bona part de la 
població. Constatem, a més, que l’espai marí és una de les majors reserves de biodiversitat del nostre 
territori, una font molt important de recursos per a les economies locals i un patrimoni cultural de 
primer ordre.

Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscosPreveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscosPreveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscosPreveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos relacionades amb els impactes del clima –
inundacions, precipitacions intenses, incendis, tornados i mànegues, temperatures extremes i onades 
de calor, episodis de sequera–,sobre els ecosistemes terrestresecosistemes terrestresecosistemes terrestresecosistemes terrestres i els sistemes urbanssistemes urbanssistemes urbanssistemes urbans –increment de 
l’efecte illa de calor–, i els seus efectes sobre l’agronomial’agronomial’agronomial’agronomia , el verd urbà, de l’entorn rural, la salutsalutsalutsalut de la 
població i sobre el turismeturismeturismeturisme. I preveure i posar en marxa mesures i programes per tal la influència del 
canvi climàtic no recaigui sobre la població més vulnerable . 

Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aiguaActuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aiguaActuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aiguaActuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua que ens permeti tenir més capacitat de 
reacció enfront dels canvis, sense oblidar la gestió bàsica quotidiana. Les accions passen per un ús 
eficient del recurs hídrics i per l’increment i la garantia de la disponibilitat de fonts d’abastament en 
qualitat i quantitat, l’augment dels recursos complementaris, la protecció i recuperació dels aqüífers, –
sobretot en l’àmbit costaner, amb risc d’intrusió salina–, els sanejament adequat de les aigües 
residuals, i el desenvolupament de l’adaptació de les instal·lacions i infrastructures del cicle de l’aigua 
de proveïment i sanejament.

Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptacióGarantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptacióGarantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptacióGarantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació, de manera que les mesures 
adoptades en qualsevol dels dos aspectes no vagi en detriment de l’altre. Aquest enfocament 
coordinat és essencial per desenvolupar les mesures d 'adaptació de forma eficaç a escala local.

A fer difusió d’aquest acordA fer difusió d’aquest acordA fer difusió d’aquest acordA fer difusió d’aquest acord  en els mitjans de comunicació generals i locals , als òrgans de participació 
ciutadana i a les xarxes socials (#adaptaciocanviclimatic #DeclaracióVilanova).

Finalment, ens instemens instemens instemens instem a presentar la Declaració de Vilanova i la GeltrúDeclaració de Vilanova i la GeltrúDeclaració de Vilanova i la GeltrúDeclaració de Vilanova i la Geltrú    en els respectius plens 
municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin , per 
tal de donar el màxim suport al compromís local envers l’adaptació al canvi climàtic .
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 A Europa s’està presentant una nova Estratègia Europea per a l’adaptació i a Catalunya disposem de l’Estratègia Catalana 

d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020.)."

SegonSegonSegonSegon:::: Aprovar l'Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un saltAcord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un saltAcord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un saltAcord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un salt    
endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcadesses i per una Energia sostenible localendavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcadesses i per una Energia sostenible localendavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcadesses i per una Energia sostenible localendavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcadesses i per una Energia sostenible local, que es 
transcriu literalment a continuació, d'acord amb els antecedents exposats:

""""ACORD DE LA XARXAACORD DE LA XARXAACORD DE LA XARXAACORD DE LA XARXA

per un Salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible localper un Salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible localper un Salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible localper un Salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible local

Ara fa cinc anys, les ciutats i els pobles vam començar, voluntàriament, a recórrer un camí que ens 
implicava en la mitigació del canvi climàticmitigació del canvi climàticmitigació del canvi climàticmitigació del canvi climàtic  a través del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per unaPacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per unaPacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per unaPacte dels Alcaldes i les Alcaldesses per una    
Energia Sostenible LocalEnergia Sostenible LocalEnergia Sostenible LocalEnergia Sostenible Local. En aquell moment vam assumir l'objectiu de reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle dels nostre municipis en més d'un 20% per a l'any 2020, mitjançant la promoció de 
les energies renovables i de l’estalvi i l’eficiència energètica . 

Avui, més demés demés demés de    5000500050005000    municipis catalansmunicipis catalansmunicipis catalansmunicipis catalans    ssss''''han adherit al Pactehan adherit al Pactehan adherit al Pactehan adherit al Pacte    i s'han redactat més de 350 Plans 
d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES), els quals han permès concretar accions en camps diversos, 
com ara l’impuls de les energies renovables (fotovoltaica, tèrmica i biomassa), l’eficiència energètica 
de l’enllumenat públic i l’estalvi en equipaments municipals (escoles, poliesportius, edificis d’oficines, 
etc.), formació i capacitació a treballadors i agents locals i la sensibilització dels nostres veïns i veïnes. 

Un moviment local d’èxitUn moviment local d’èxitUn moviment local d’èxitUn moviment local d’èxit    que, promogut des de la Comissió Europea a través de l'Oficina del Pacte, 
ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona, com a primera entitat coordinadora del Pacte, 
així com també de la resta d’entitats coordinadores: les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, totes les quals han ofert als ens locals suport polític, tècnic, 
econòmic i jurídic.

El camí recorregut ens ha permès aprendre, i assolir èxits, però    no ha estat tant planer com podíemno ha estat tant planer com podíemno ha estat tant planer com podíemno ha estat tant planer com podíem    
preveurepreveurepreveurepreveure ara fa cinc anys. Hem trobat obstacles inesperats: una crisi severa, canvis en les prioritats 
econòmiques i socials i, sovint, traves administratives i normatives dins l’administració –de vegades la 
mateixa administració local- i, molt especialment, del Govern de l’Estat: en aquest sentit convé 
assenyalar que la Llei 24/2013, del sector elèctric, constitueix un atac deliberat contra les polítiques de 
mitigació del canvi climàtic , i en concret contra l’eficiència i l’estalvi energètic .

La feina feta fins ara ens ha de servir per afrontar nous reptes i ha d’aprofitar-se per fer un nou pas 
endavant del compromís de les ciutats i pobles per lluitar contra el canvi climàtic i promoure una 
energia sostenible local. Ens esperen poc més de cinc anys per arribar a l’any 2020, on farem una 
primera aturada en el trajecte. 

Però volem continuar avançant cap a objectius més ambiciosos de reducció dels gasos d’efectevolem continuar avançant cap a objectius més ambiciosos de reducció dels gasos d’efectevolem continuar avançant cap a objectius més ambiciosos de reducció dels gasos d’efectevolem continuar avançant cap a objectius més ambiciosos de reducció dels gasos d’efecte    
hivernaclehivernaclehivernaclehivernacle ....    En concret, i en la línia dels objectius establerts per la Comissió europea

1
,    per l’anyper l’anyper l’anyper l’any    2030203020302030    

ens proposem  reduir les emissions unens proposem  reduir les emissions unens proposem  reduir les emissions unens proposem  reduir les emissions un    40404040    %%%%, una fita llunyana però per a la qual cal assentar ara les 
bases de treball. 

En tot cas, per continuar fent camí ens calen menys obstaclesens calen menys obstaclesens calen menys obstaclesens calen menys obstacles ,,,,    més companys de viatge i més suportmés companys de viatge i més suportmés companys de viatge i més suportmés companys de viatge i més suport    
tècnic i econòmictècnic i econòmictècnic i econòmictècnic i econòmic ....

El Pacte ha d’entrar, doncs, en una nova fase. Precisament, el gran èxit que la iniciativa ha tingut al 
nostre país –il·lustrada pel fet que més del 80% de la població viu en comunitats compromeses amb la 
reducció d'emissions de CO

2
-, requereix ara de noves formes d'acció i de col·laboració que han de 

passar necessàriament per un enfortiment de la governança multinivellun enfortiment de la governança multinivellun enfortiment de la governança multinivellun enfortiment de la governança multinivell .... 



D’una banda, considerem prioritari un reforç de la coordinació entre les ciutats i els pobles, les 
comarques i les províncies, en el marc de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, com a 
entitat promotora del Pacte i a través del Club del Pacte dels Alcaldes. I, d’una altra, propugnem una 
nova forma de col·laboració amb les administracions supralocals i els governs català, espanyol i 
europeu.

La implantació creixent i reeixida del Pacte arreu del país, no ha tingut, en canvi, un ressò i un 
replantejament de prioritats en les polítiques nacionals d’energia pel que fa al suport als governs 
locals en l’aplicació dels Plans d’Acció d’Energia Sostenible.    Les Estratègies Catalana i EspanyolaLes Estratègies Catalana i EspanyolaLes Estratègies Catalana i EspanyolaLes Estratègies Catalana i Espanyola    
han de reconèixer i incorporar la feina fetahan de reconèixer i incorporar la feina fetahan de reconèixer i incorporar la feina fetahan de reconèixer i incorporar la feina feta    per les ciutats i els pobles en el marc del Pacte, i han 
d’adoptar-la com a eix central de la transformació de les polítiques d’energia del país .

Fins ara, els esforços principals dels ens locals s’han dirigit cap als consums de les instal·lacions i 
dels equipaments municipals. El repteEl repteEl repteEl repte,,,,    araaraaraara,,,,    s’estén cap al consum domèstic i el transport privats’estén cap al consum domèstic i el transport privats’estén cap al consum domèstic i el transport privats’estén cap al consum domèstic i el transport privat....     
Se’ns plantegen també nous reptes per avançar cap a un ús més equitatiu dels recursos.

Cal denunciar la influència del canvi climàtic sobre els sectors i territoris més vulnerables i empobrits 
de les societats, i tanmateix denunciar que la mala gestió energètica especialment els seus elevats 
costos, fan augmentar la pobresa energètica d’una part de la nostra població. Per tant, un dels primers 
nous reptes a assumir és la mitigació de la pobresa energèticapobresa energèticapobresa energèticapobresa energètica ....

Així mateixAixí mateixAixí mateixAixí mateix,,,,    és necessari unés necessari unés necessari unés necessari un    avenç cap a l’autonomia energèticaautonomia energèticaautonomia energèticaautonomia energètica que permeti minimitzar les 
fluctuacions de preus en els mercats internacionals, amb l’ús de recursos energètics propis irecursos energètics propis irecursos energètics propis irecursos energètics propis i    
renovablesrenovablesrenovablesrenovables  que mitiguen el canvi climàtic, generen riquesa i llocs de treball no deslocalitzables, i 
incentiven la innovació tecnològica.

Les ciutats i els pobles mostrem la nostra preocupació per totes aquestes circumstàncies i per aquests 
motius:

INSTEM a la COMISSIÓ EUROPEA a FER UN SALT ENDAVANT amb el Pacte dels Alcaldes i lesINSTEM a la COMISSIÓ EUROPEA a FER UN SALT ENDAVANT amb el Pacte dels Alcaldes i lesINSTEM a la COMISSIÓ EUROPEA a FER UN SALT ENDAVANT amb el Pacte dels Alcaldes i lesINSTEM a la COMISSIÓ EUROPEA a FER UN SALT ENDAVANT amb el Pacte dels Alcaldes i les    
Alcaldesses per una Energia Sostenible a través deAlcaldesses per una Energia Sostenible a través deAlcaldesses per una Energia Sostenible a través deAlcaldesses per una Energia Sostenible a través de ::::

1. L’impuls a una nova etapa del Pacte amb més energia, suport i recursos dels esmerçats fins ara.

2. Seguir impulsant programes financers i fons específics (Horitzó 2020, Interreg Europa, Life, 
FEDER...) que prioritzin l'eficiència energètica, l'energia intel·ligent i la mobilitat sostenible, que 
vagin de la mà amb els objectius dels PAES; i a donar suport als governs locals per tal de tenir 
accés a aquest programes financers per al període 2014-2020.

3. L’elaboració, conjuntament amb els ens locals, de les estratègies financeres per a l'aplicació de 
les accions del PAES, les quals han de generar recursos financers per a propostes sòlides, 
viables i que garanteixin la rendibilitat de la inversió. Les inversions vinculades a les ciutats i els 
pobles s’han de basar en la col·laboració entre els ciutadans, les empreses i les entitats socials . 

4. L’establiment d’un diàleg amb els governs supramunicipals a tots nivells per tal que presentin 
propostes de suport per tal que els ens locals puguin executar les accions dels PAES.

5. L’aprovació d’objectius vinculants i ambiciosos per a l’any 2030 amb la finalitat de continuar 
impulsant -també en l’àmbit local - una política energètica local sostenible a mig i llarg termini, 
més enllà del 2020.

REQUERIM al GOVERN DE L’ESTATREQUERIM al GOVERN DE L’ESTATREQUERIM al GOVERN DE L’ESTATREQUERIM al GOVERN DE L’ESTAT ::::

1. A resoldre el marc regulatori del mercat elèctric tenint en compte els criteris i els compromisos del  
Pacte: impuls a les energies renovables locals, eficiència i estalvi energètics, i mitigació del canvi 
climàtic. 

DEMANEM a les ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALSDEMANEM a les ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALSDEMANEM a les ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALSDEMANEM a les ADMINISTRACIONS SUPRAMUNICIPALS    ((((EstatEstatEstatEstat,,,,    Generalitat de CatalunyaGeneralitat de CatalunyaGeneralitat de CatalunyaGeneralitat de Catalunya))))    aaaa    
FER UN SALT ENDAVANT EN EL PACTE de manera queFER UN SALT ENDAVANT EN EL PACTE de manera queFER UN SALT ENDAVANT EN EL PACTE de manera queFER UN SALT ENDAVANT EN EL PACTE de manera que :::: 



1. Les polítiques energètiques i de canvi climàtic tinguin en compte el moviment del Pacte i 
l’incorporin com un element fonamental d’acció.

2. S’impulsin programes de suport per l’aplicació de les accions del PAES, i es doni suport a l’accés 
als programes financers i als fons específics europeus .

3. Es mostri una aposta ferma per les energies renovables que permeti un ús més gran dels 
recursos propis, els quals comporten una dependència energètica menor i afavoreixen la creació 
de llocs de treball no deslocalitzables .

4. S’estableixi el marc legal i estratègic adient per prevenir i paliar situacions de pobresa energètica, 
amb una integració més clara dels vessants socials , econòmics i ambientals.

5. Es determini un marc normatiu que faciliti l’obtenció de les dades globals i individualitzades de 
consums energètics a l’usuari final.

És per tot això que les ciutats i pobles ens COMPROMETEM a FER UN SALT ENDANVANT EN ELÉs per tot això que les ciutats i pobles ens COMPROMETEM a FER UN SALT ENDANVANT EN ELÉs per tot això que les ciutats i pobles ens COMPROMETEM a FER UN SALT ENDANVANT EN ELÉs per tot això que les ciutats i pobles ens COMPROMETEM a FER UN SALT ENDANVANT EN EL    
PACTEPACTEPACTEPACTE,,,,    i especialment ai especialment ai especialment ai especialment a ::::

1. Assumir els compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle per 
l’any 2030 i a afrontar els nous reptes que se’n derivin.

2. Lluitar contra les situacions de pobresa energètica, i a vetllar per la integració de les polítiques 
socials, econòmiques i ambientals

3. Intensificar les accions en tots els àmbits del compromís del Pacte en què encara no s’ha actuat 
suficientment: sector residencial, terciari i transport.

4. Avançar per reduir la dependència energètica mitjançant la promoció de l’ús de recursos propis 
renovables, per tal d’esdevenir exemple per a altres administracions i per a la resta de la societat .

5. Fer el seguiment del compliment dels compromisos del Pacte.

6. Impulsar la participació ciutadana en l’àmbit energètic com a usuaris finals i com a potencials 
productors/promotors.

Finalment, ens instem a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat perAcord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat perAcord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat perAcord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per    
un salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible localun salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible localun salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible localun salt endavant del Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses i per una Energia sostenible local    en els 
respectius plens municipals i a notificar a la presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin , per tal 
de donar la màxima visibilitat al nostre compromís .

A traslladar els acords a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats, al 
Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i a les associacions en defensa de l’energia 
sostenible, renovable i local.

A donar difusió d’aquest acord als mitjans de comunicació generals i locals, òrgans de participació 
ciutadana i a les xarxes socials (#energiasostenible).
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 Amb data 22 de gener del 2014"

TercerTercerTercerTercer :::: Sol·licitar a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat formar part 
del Club del Pacte dClub del Pacte dClub del Pacte dClub del Pacte d''''Alcaldes i Alcadesses de CatalunyaAlcaldes i Alcadesses de CatalunyaAlcaldes i Alcadesses de CatalunyaAlcaldes i Alcadesses de Catalunya, com a municipi adherit al Pacte d'Alcaldes 
a l'any 2008, d'acord amb els fets exposats

QuartQuartQuartQuart:::: Facultar a l'il·lustre senyor Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura dels 
documents i annexos que se'n derivin dels acords anteriors.



CinquèCinquèCinquèCinquè:::: Notificar aquest acords a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat.

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 al regidor delegat de Medi Ambient,  senyor Albert Camps.

Alcalde: Moltes gràcies. En farà la presentació el regidor de Medi Ambient, senyor Albert Camps i 
vicepresident de la Xarxa de Municipis per la Sostenibilitat . Endavant,  

Senyor Camps:  Sí, bon vespre. En el Ple del mes de juliol de 2008, Granollers es va adherir al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses i, un any més tard, al juliol de 2009, es va aprovar, també en sessió plenària, 
el Pla d’acció per a l’energia sostenible, el conegut com  PAES. El full de ruta que ha de permetre a la 
nostra ciutat, en l’horitzó del 2020, la reducció d’un 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
en relació a les emissions que hi havia a la ciutat l'any 2005. La necessitat d’augmentar l’eficiència 
energètica forma part dels objectius de la iniciativa “20-20-20” per a 2020, consistent en reduir un 20% 
el consum d’energia primària; reduir un altre 20% les emissions de gasos d’efecte hivernacle; i elevar 
la contribució de les energies renovables al  20% del consum.

Passats ja gairebé sis anys de l’adhesió de Granollers al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses algunes 
coses significatives han canviat d’ençà:

Ens trobàvem, aleshores, en un cicle econòmicament expansiu; avui, ens trobem en una època de 
clara recessió econòmica i de caiguda de la producció i per exemple del transport , tant de mercaderies 
com públic o privat.
I malgrat l’evidència del canvi climàtic i dels seus efectes, no figuren entre les prioritats del govern de 
l’Estat noves polítiques que tendeixin cap a un nou model energètic més eficient i sostenible. La forta 
aturada de l’aposta per les energies renovables n’és un bon exemple. Un sector emergent, com 
aquest, ara en profunda crisi.

I a Granollers ho vam poder conèixer de primera mà arran de la paralització dels ajuts a les 
renovables, com a conseqüència no es va poder adjudicar la instal·lació, que ja tenien a punt, de 
plaques solars fotovoltaiques en els terrats de set equipaments municipals. El que hagués estat una 
visualització molt clara de les energies renovables al nostre municipi .

Tot i això, el compromís del Govern de la ciutat envers el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses continua 
ferm. La darrera avaluació del Pla d’acció per a l’energia sostenible, feta a l’estiu de 2012, la següent 
està prevista ara d'aquí uns mesos a mitjans del 2014, indica que gràcies a les actuacions del PAES 
s’ha aconseguit reduir en 17.881 tones les emissions totals, el que representa un 44,14% de les que 
estaven previstes en l’horitzó del 2020, malgrat un context segurament poc favorable en alguns 
sentits.

Aquest és un projecte, el de la lluita contra el canvi climàtic, que compartim amb els més de tres-cents 
municipis catalans que ens apleguem al voltant de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
que promou la Diputació de Barcelona.

A la darrera assemblea de la Xarxa, celebrada fa un mes, aproximadament, a Vilanova i la Geltrú, es 
van aprovar una sèrie de mesures de suport i estímul al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses, una iniciativa 
recordem promoguda per la pròpia Unió Europea, i que avui portem a ratificar en el Ple.

El primer dels documents, el que s'anomena la Declaració de Vilanova i la Geltrú reconeix la 



importància del canvi climàtic i la necessitat de tenir-ho present en la planificació territorial i proposa 
actuar per una gestió sostenible en el cicle de l’aigua per augmentar l’eficiència del seu ús .

El següent document, sota el títol “Acord de la Xarxa per un salt endavant del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses per una Energia sostenible local” proposa que la Comissió Europea adopti una sèrie de 
mesures que permetin en l’horitzó del 2030 assolir una reducció en el 40% de les emissions. I 
tanmateix, requereix al Govern de l’Estat de resoldre el marc regulatori del mercat elèctric i l’impuls a 
les energies renovables locals, i l’eficiència i l’estalvi energètics, així com a adoptar mesures per a la 
mitigació del canvi climàtic segons l’estratègia “Mayors Adapt” presentada per la Comissió Europea el 
19 de març de 2014.

En el decurs de l’assemblea es va presentar una iniciativa sorgida des de l’Oficina Europea del Pacte 
d’Alcaldes que pretén intensificar el treball de les entitats locals en xarxa . Europa continua apostant en 
aquest àmbit pel municipalisme. Formar part del Club d’Alcaldes ha de permetre fer arribar la veu del 
món local als governs nacionals i a la Unió Europea i a coordinar, entre altres, el seguiment i execució 
dels Plans d’acció per a l’energia sostenible en l’àmbit català .

Des de Granollers  continuarem posant el nostre gra de sorra efectuant, per exemple, millores en 
l’enllumenat públic, com ara estenent la instal·lació de la tecnologia LED, com farem ara properament 
a les obres del Passeig de la Muntanya, o bé hem fet al carrer Girona. Fent cada dia els nostres 
equipaments municipals més eficients; incrementant per exemple l’àrea de vianants, que ja s'acosta 
als 40.000 metres quadrats, o com darrerament, culminant el programa ESTALGIA, mitjançant el qual 
17 centres educatius de la ciutat han contribuït a reduir la despesa energètica en un 20%.

Ens resta encara molt camí per recórrer. Des del món local, només, no ho podrem fer tot, i no podrem 
fer-ho sols. Aquest és un projecte que necessita la implicació de tothom.

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent-hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:

APROVAT PER UNANIMITAT

Passem al darrer punt de l'Ordre del dia, que era exactament el cinquè, és el dictamen relatiu a resta 
assabentat de l'Informe de Gestió del 2013 relatiu a la ciutat a càrrec de l'Adjunt al Síndic de Greuges, 
senyor Jordi Sánchez, benvingut. 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE LDICTAMEN RELATIU A RESTAR ASSABENTAT DE L''''INFORME DE GESTIÓ DELINFORME DE GESTIÓ DELINFORME DE GESTIÓ DELINFORME DE GESTIÓ DEL    2013201320132013,,,,    
RELATIU A GRANOLLERSRELATIU A GRANOLLERSRELATIU A GRANOLLERSRELATIU A GRANOLLERS ,,,,    DEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYADEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYADEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYADEL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUNYA

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

En data 17 de desembre de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Granollers i el Síndic de Greuges de Catalunya, el qual havia estat aprovat per la Junta Local de 
Govern de l'Ajuntament de Granollers en sessió ordinària de data 30 d'octubre de 2012.

La clàusula primera de l'esmentat conveni preveu que el Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una visió 
singularitzada de supervisió que es concreta de la manera següent:

a) La tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel 



Síndic que facin referència al municipi i un detall estadístic de les consultes provinents de persones i 
entitats residents a Granollers que s’hagin atès des del Síndic , sense que hagin arribat a constituir una 
queixa, i un detall dels elements concrets de referència a la bona administració que se’n desprenguin; 
la tramesa s’ha de fer abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici objecte de l’informe .

b) La possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l 
a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups municipals . 

En data 28 de març de 2014 i amb número de registre d'entrada 7135,  el Síndic de Greuges ha 
tramès a l'Ajuntament de Granollers l'informe de gestió de l'any 2013 amb el contingut indicat al 
conveni citat.

Atès l'informe favorable de la Cap de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, de data 11 d'abril 
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 .-.-.-.- Restar assabentat de l'informe de gestió de l'any 2013, relatiu a Granollers, tramès pel Síndic 
de Greuges de Catalunya i que s'incorpora com annex. 

Alcalde: Demanaríem que si ens pot acompanyar, la regidora Sánchez li deixarà el lloc. Sí, Sánchez 
per Sánchez, efectivament. Bé, en tot cas, mentre el senyor Sánchez pren seient només recordar que 
fins el 2012 vam tenir puntualment l'Informe del nostre Defensor del Ciutadans, senyor Jordi Baulies, 
ell va estar actiu fins el 2012, en que se l'hi va acabar el mandat.

Vam posteriorment obrir una nova etapa en la que vam fer un Conveni amb la Sindicatura de Greuges 
per tal d'incorporar la visió que ja té la Sindicatura també la visió municipal i municipalista , a tall, a títol 
experimental. En tot cas la ciutat no renuncia a tornar a nomenar un Defensor del Ciutadà. A títol 
experimental li vam demanar, o vam acordar fer aquest Conveni per tal d'incorporar la mirada global i 
la local. Avui tenim la primera prova d'aquesta feina, i tenim el primer Informe que farà el senyor Jordi 
Sánchez.

En tot cas recordar també que en el transcurs d'aquests temps, el senyor Jordi Baulies, 
dissortadament pocs mesos després de deixar de ser Defensor del Ciutadà ens va deixar. Segur que 
avui hagués estat en aquesta sala també per compartir aquests moments. Jo voldria també aprofitar 
l'avinentesa per recordar la figura i la feina del senyor Jordi Baulies durant tants anys com a Defensor 
dels ciutadans i ciutadanes de Granollers. 

Senyor Sánchez té la paraula.

Senyor Sánchez: Gràcies Alcalde. Bon vespre regidors i regidores i veïns i veïnes de Granollers. 
Efectivament, com l'Alcalde recordava ens trobem en la presentació del que és el primer Informe 
específic de la Institució del Síndic de Greuges de Catalunya sobre la localitat de Granollers .
                        
A finals de desembre del 2012 es va signar aquest Conveni, un Conveni de col·laboració que el Síndic 
també manté amb altres municipis de Catalunya, i que bàsicament el que persegueix és donar una 
major facilitat als veïns i les veïnes dels municipis amb els quals mantenim aquest Conveni , a l'hora de 
ser accessibles com a institució i un compromís de les dues institucions, en aquest cas de 
l'Ajuntament de Granollers i del Síndic per tal de que aquells casos que els ciutadans i ciutadanes ens 
confien per analitzar si s'ha donat algun tipus d'irregularitat en l'actuació de les administracions o de 
les empreses que la institució que represento supervisa, doncs es faci amb la major brevetat de temps 
possible. Per tant, aquest primer Informe recull el que podríem dir els 14/15 mesos des de que es va 
fer efectiva la signatura del Conveni fins avui la institució ha vingut treballant .



Els hi he de dir que d'entrada, la radiografia, el titular que podríem fer del que han estat les actuacions 
que hem impulsat a iniciativa de veïns de Granollers manté paràmetres absolutament equivalents als 
que podríem trobar en la resta de localitats i en el conjunt del país de Catalunya , per tant, no tenim cap 
actuació que el Síndic hagi tramitat singular, especialment rellevant, que sigui necessari posar de 
relleu en aquesta presentació.

Començarem fent molt breument una visió del conjunt del municipi. Han estat 169 persones que ens 
han confiat els seus problemes, els seus dubtes davant de l'actuació d'administracions. Una xifra que 
és, si la comparem ja no només amb tot Catalunya, sinó amb localitats de "tamany" similar, està 
bàsicament a la mitjana de les altres localitats amb el mateix nombre d 'habitants.

D'aquestes 169 actuacions que el Síndic ha impulsat al llarg del  2013 els he de dir que, i probablement 
no els sorprendrà, com també em succeeix amb Catalunya, el gruix principal han girat al voltant de 
problemàtiques del que podem identificar com a polítiques socials. Els temps de crisi econòmica i de 
contenció i reducció pressupostària que el país viu clarament ens dóna una fotografia en les queixes 
que la institució ha tramitat amb un increment molt notable en els últims 4 anys precisament en tot 
aquest nucli de polítiques socials. Especialment han estat important pels veïns de Granollers tot els 
que fa referència a Serveis Socials com un dels eixos de preocupació. I podríem dir dintre del paquet 
de Serveis Socials, la problemàtica de la renda mínima d'inserció ha ocupat un lloc lamentablement, 
pel que hi ha darrera de situació de trencament, de risc de trencament de la cohesió social, un 
protagonisme important.

El segon nucli de preocupació dels veïns, de queixes i d'actuacions que ens han confiat a la institució 
ha girat al voltant de la conducta de les administracions pel que fa a la relació amb els veïns. Això 
també forma part lamentablement, perquè crec que aquest sí que és un dels elements que des de la 
institució venim dient reiteradament que hi ha un marge de millora, que no depèn de limitacions 
pressupostàries, sinó d'actitud de les administracions amb la relació amb el ciutadà, de les bones 
pràctiques. Doncs tenim un gruix important de persones que bàsicament, i després m'hi referiré més 
en concret, però perquè ens entenguem de que estem parlant, per un costat plantegem queixes 
davant del silenci, dels excessius silencis que les administracions sotmeten les relacions amb els 
ciutadans quan aquests se'ls hi adrecen.

I per un altre costat amb disconformitat amb el que poden ser l'actuació coercitiva, bàsicament 
sancions de trànsit, i d'altre tipus que les administracions fan.

I finalment per acabar aquesta radiografia ràpida del perfil d'actuacions, hem tingut també provinent de 
Granollers, un nombre relativament important, al voltant d'una trentena d'actuacions, sobre temes de 
consum. L'Estatut de Catalunya, i la Llei del Síndic, atorgaven per primera vegada a la nostra Institució 
també les funcions de supervisar empreses privades que donen serveis d 'interès general, precisament 
perquè la desregularització i la privatització d'aquest sectors no deixin en indefensió en els ciutadans. 
Com succeeix també en el conjunt de Catalunya, cada vegada són més els ciutadans que s'adrecen a 
la institució davant del que són situacions de greuge que les empreses que donen serveis d'interès 
general amb l'electricitat, amb gas, amb aigua, també amb telefonia, sotmeten en els ciutadans.

La primera institució que ha estat objecte de les queixes que s'han rebut des del Síndic per part del 
veïns i veïnes de Granollers ha estat l 'administració autonòmica, amb un 70% d'aquestes 169 queixes, 
han anat directament adreçades al que serien, responsabilitats dels diversos departaments de la 
Generalitat de Catalunya. Un 25%, al voltant per tant d'una vintena de queixes, s'han situat al que 
seria l'administració local, de les quals com és lògic l'Ajuntament de Granollers, en tant que té una 
responsabilitat directa sobre el benestar i la quotidianitat a la ciutat doncs en rep un percentatge no 
menor, concretament 8 queixes, i ara en parlarem de les que s'han tramitat i s'han tancat. I després hi 
ha hagut altres organismes o altres institucions, com universitats i altres institucions que han rebut una 
manera més, si voleu així dir-ho, anecdòtica, la preocupació per part dels ciutadans.

Us he de dir, que si mirem en perspectiva, i abans d'entrar en el que és estrictament l'anàlisi de 
l'Ajuntament,  en l'evolutiva del que han estat aquestes queixes hi ha una certa tendència a la baixa. 
Es a dir, malgrat el que us he comentat de l'increment en matèria de polítiques socials, de les 
dificultats socials i econòmiques que coneixeu prou bé, el volum de queixes que s'han rebut de 
Granollers, té una tendència lleugerament marcada a la disminució en referència als anteriors 
exercicis.



Si ara ens centrem en el que és estrictament l'Ajuntament de Granollers, els hi diré que el que hem 
rebut han estat, el que hem fet han estat 16 actuacions al llarg del 2013. Aquestes 176 actuacions, 
perquè ens situem molt ràpidament el 2010, en van ser 17, el 2011, en van ser 15, el 2012 en van ser 
15, el 2012 en van ser 11. Per tant, en el cas de l'Ajuntament sembla que hi ha, però crec que amb 
aquestes xifres també és molt difícil sentenciar un cert creixement, d'aquest nombre de queixes, 16. I 
d'aquestes, 8 han estat tancades, finalitzades al llarg del 2012,  per tant el 50%, i la resta esta encara 
en aquests moment tramitant-se amb l'Ajuntament.

Un aspecte important que val la pena remarcar és que el temps de tramitació de les queixes s'ha 
reduït de manera significativa en els últims anys, també amb l'Ajuntament de Granollers i que en 
aquests moments la mitjana de vida d'un expedient de queixa d'un ciutadà de Granollers o d'una 
persona que presenta alguna queixa contra l'Ajuntament de Granollers, s'ha reduït significativament i 
estem al voltant dels 95 - 100 dies de mitjana d'un expedient de tramitació de queixa. Creiem que 
aquesta és una bona dada i moltes vegades a la institució del Síndic de Greuges que se'ns diu és que 
només busqueu posar els elements negatius del que no funciona, sempre diem evidentment la nostra 
funció, la que ens dona sentit, la que ens encomana l'Estatut d'Autonomia, i el que fan les altres 
organitzacions homònimes arreu de les democràcies liberals és evidenciar les disfuncions a les 
administracions per ajudar a millorar-les quan hi ha un element positiu i aquest n'és un d'ells, n'hi ha 
alguns altres, val la pena posar-ho sobre la taula. Per tant creiem que és un element positiu. Però 
també hem de dir i ho volem dir avui aquí d'una manera el més solemne possible, que creiem que 
encara hi ha un marge per reduir significativament el temps de tramitació d'aquests expedients, 
perquè finalment el que hi ha, són persones que esperen la resolució, que esperen resolució a 
qüestions que ens han confiat i per tant la necessitat d'escurçar en el temps crec que és una obligació 
de qualsevol servidor públic com ho són evidentment els responsables de l'Ajuntament i els 
professionals que treballen a l'Ajuntament o els que treballen a la institució del Síndic de Greuges .

De les 16 queixes jo els he dit que 8 han estat finalitzades, d'aquestes 8 hi ha hagut un nombre, al 
voltant del 60%, 5 casos, a on des de la institució s'ha trobat que efectivament s'havien determinat 
algun tipus d'actuacions no correctes, el que definim en el nostre argot irregularitats de l'administració. 
Majoritàriament i aquest és un tema que val la pena posar sobre la taula, les queixes que s'han resolt 
totes fan referència a un silenci no justificat de l'administració cap al ciutadà, per tant entenem que 
aquest és un marge de millora que la institució de l'Ajuntament hauria de poder incorporar perquè el 
2014 aquests problemes no tornessin a aparèixer. Però l'element important és que en tots els casos 
en que s'ha detectat irregularitat, en tots els casos, l'Ajuntament ha acabat esmenant l'error que va 
poder cometre i es va resoldre favorablement a la petició del ciutadà. Moltes vegades, en aquests 
expedients, i això ho vull posar de relleu, no es tractava de donar la raó al ciutadà pel que fa al 
contingut substancial de la queixa, una discrepància per exemple en algun tipus de sanció, sinó en la 
no resposta davant d'escrit o recursos que el ciutadà havia presentat a l'Ajuntament. Per tant, no 
s'està qüestionant, en les casos que tenim sobre la taula, l'actuació de fons dels professionals de 
l'Ajuntament, sinó moltes vegades el que s'està qüestionant són silencis excessius que deixen al 
ciutadà en indefensió a l'hora de poder plantejar recursos o altres vies que la relació amb 
l'administració li permet.

En altres casos vam apreciar que no hi havia irregularitat, concretament en 3 casos, considerem que 
aquesta també és una tasca molt important per part del Síndic, de fer pedagogia amb els ciutadans, i 
de la mateixa manera que quan detectem irregularitats la nostra funció és fer-ne suggeriments, quan 
després d'analitzar i de sol·licitar la informació i de que se'ns faciliti tota la informació detectem que no 
hi ha irregularitats, posem en evidència que la percepció del ciutadà tenia tot el dret a existir, però no 
estava fonamentada o no estava ajustada en tant que possibilitat de recorregut d'una nova queixa a 
tramitar-la contra l'administració en qüestió. Per tant, en quasi un 40% dels casos, de les queixes que 
ja s'han tancat el 2012 en el cas de Granollers, no vam detectar cap tipus de irregularitat.

Acabar dient de que d'aquestes queixes que es van tramitar amb l'Ajuntament, el nucli central tenia a 
veure amb tot el que són tributs i la tasca de relació d'administracions amb els ciutadans a diferència 
del que teníem amb la relació amb la Generalitat que era polítiques socials, i que també hi havia una 
part important lligat en temes d'urbanisme i d'habitatge, clarament competències que com vostès 
saben molt millor que jo, són el nucli dur, un dels nuclis durs, del govern local.

Per part meva poques coses més, només agrair la col·laboració que hem trobat. Finalment aquesta 
col·laboració el que posa en evidència és la voluntat de les institucions d'aquest país de donar més 
bon servei al ciutadà. Evidentment hi ha coses que cal millorar, com vostès saben el Síndic fa 



recomanacions que no són d'obligat compliment per les corporacions ni per les administracions que 
supervisem. La llei clarament dóna la potestat a les administracions de rebutjar els suggeriments que 
el Síndic pot fer quan detecti irregularitats, però l'element de satisfacció és que en el cas de 
Granollers, tots els suggeriments que s'han fet han estat acceptats, i dir-vos que aquesta és una 
tònica generalitzada o bastant generalitzada en el país. I com es va posar en evidència a la 
presentació que es va fer en el Parlament de Catalunya, en el 93% dels casos a on hi ha suggeriments 
del Síndic davant de irregularitats que s'hagin pogut detectar per part de les administracions del país 
aquestes són acceptades i moltes, la majoria, quasi el 100% de les que són acceptades són 
acomplertes. Perquè evidentment el risc és que se't digui que t'accepten el suggeriment però després 
no es porta a la pràctica. Creiem que aquesta forma part del compromís de totes les institucions, de 
tots els servidors públics, amb el bon govern,  que hem trobat amb la ciutat aquest acolliment. 

Enguany hem vingut, el 2014 hem fet ja una visita d'assistència directa als veïns i veïnes de la 
localitat. El nostre compromís és estar permanentment presents en tant que sigui possible i se'ns 
demani, per donar aquest servei d'assessorament, creiem que la nostra obligació es també donar un 
servei de proximitat, i en aquest sentit només dir-los-hi que estem a la disposició dels veïns i de les 
veïnes. I també del que ens podeu suggerir en tant que institució de proximitat de govern local, de 
donar un millor servei, doncs acollirem totes les recomanacions amb la voluntat de facilitar al màxim 
que els drets de les persones que viuen a Granollers mantinguin un alt nivell de qualitat, que és, jo 
crec,  el que totes les persones que estem en aquesta sala desitgem. Moltes gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha algun Grup que tingui desig d'intervenir? No? Doncs en tot cas 
com que és només un donar assabentat li agraïm la seva presència, li agraïm el seu treball, i per tant 
ens donem per assabentats de l'Informe del Síndic, moltes gràcies senyor Sánchez.
 

 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

13131313....1111).-).-).-).-    MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DEMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DEMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DEMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE    
GRANOLLERS  PARA RECHAZAR Y CONDENAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN LAS CALLESGRANOLLERS  PARA RECHAZAR Y CONDENAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN LAS CALLESGRANOLLERS  PARA RECHAZAR Y CONDENAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN LAS CALLESGRANOLLERS  PARA RECHAZAR Y CONDENAR LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN LAS CALLES    
DE LA CAPITAL DE ESPAÑA EL PASADODE LA CAPITAL DE ESPAÑA EL PASADODE LA CAPITAL DE ESPAÑA EL PASADODE LA CAPITAL DE ESPAÑA EL PASADO     22222222    DE MARZODE MARZODE MARZODE MARZO

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

REBUTJADA per majoria absoluta, amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC, CIU, 
ICV-EUiA i AG, i el vot a favor del Grup Municipal del PP

 
13131313....2222).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR PEL RECONEIXEMENT DE LA FIGURAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR PEL RECONEIXEMENT DE LA FIGURAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR PEL RECONEIXEMENT DE LA FIGURAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUPO POPULAR PEL RECONEIXEMENT DE LA FIGURA    
DDDD''''ADOLFO SUÁREZADOLFO SUÁREZADOLFO SUÁREZADOLFO SUÁREZ

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

REBUTJADA per majoria absoluta, amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC, CIU, 
ICV-EUiA i AG, i el vot a favor del Grup Municipal del PP



13131313....3333).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT A LA PROPOSTA DELMOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT A LA PROPOSTA DELMOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT A LA PROPOSTA DELMOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN SUPORT A LA PROPOSTA DEL    
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PEL DIÀLEG ENTRE EL GOVERNFONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PEL DIÀLEG ENTRE EL GOVERNFONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PEL DIÀLEG ENTRE EL GOVERNFONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT PEL DIÀLEG ENTRE EL GOVERN    
ESCOLLIT DEMOCRÀTICAMENT DE VENEÇUELA I TOTES LES FORCES POLÍTIQUES IESCOLLIT DEMOCRÀTICAMENT DE VENEÇUELA I TOTES LES FORCES POLÍTIQUES IESCOLLIT DEMOCRÀTICAMENT DE VENEÇUELA I TOTES LES FORCES POLÍTIQUES IESCOLLIT DEMOCRÀTICAMENT DE VENEÇUELA I TOTES LES FORCES POLÍTIQUES I    
SOCIALS DEL PAÍSSOCIALS DEL PAÍSSOCIALS DEL PAÍSSOCIALS DEL PAÍS

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

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a través de la Comissió de Construcció de Pau i 
Diplomàcia de les Ciutats, tal com es defineix en el seu Pla de Mandat, entén que la promoció de la 
diplomàcia de ciutats, definida com un instrument que permet als governs locals i a les seves 
associacions ajudar els governs locals en situació de conflicte i/o guerra mitjançant la cooperació 
entre ciutats, té per objectiu la creació d’entorns estables amb una convivència de pau, democràcia i 
prosperitat. Alhora, la Comissió de Pau considera fonamental promoure i recordar la importància de 
l’existència d’una pau positiva, definida com aquell procés de realització de la justícia en diferents 
nivells de la relació humana (un concepte dinàmic i que, tot i que ha estat reconegut per Nacions 
Unides com un dret de les persones, es troba sovint subjecte a vulneracions).

La Comissió de Construcció de Pau i Diplomàcia de les Ciutats, en el marc de les seves funcions 
respecte a l’àmbit macrosocial de la pau, pot, juntament amb les ciutats membres, fer pressió en les 
esferes polítiques per cessar la violència, fomentar el diàleg, donar suport als acords de pau i també 
afavorir la participació de les organitzacions de la societat civil en la gestió del conflictes .

Alhora, la Comissió de Construcció de Pau i Diplomàcia de les Ciutats , havent rebut  una delegació de 
ciutadans catalans d’origen veneçolà, que  són reconeguts pel seu treball en la defensa dels drets 
humans i la pau a diferents àrees geogràfiques del planeta i atenent a la recent resolució de 
l’Organització d’Estats Americans (OEA) aprovada per sessió celebrada el 7 de març de 2014 
(Solidaridad y Respaldo a la Institucionalidad Democrática, al Diálogo y la Paz en la República 
Bolivariana de Venezuela), segons la qual, l’OEA dirigeix les seves condolences i solidaritat amb les 
víctimes i els seus familiars, amb el poble i el Govern de la República de Veneçuela i fa vots per tal 
que les investigacions tinguin una ràpida i justa conclusió. Alhora, fa al·lusió al principi de no 
intervenció en els assumptes interns dels Estats i el seu compromís en la defensa de la 
institucionalitat democràtica i l’estat de dret segons el dret internacional. Finalment, i fent novament 
referència a l’esmentada resolució, l’OEA rebutja enèrgicament tota forma de violència i intolerància i 
fa una crida a tots els sectors a la pau, la tranquil·litat i el respecte als drets humans i a les llibertats 
fonamentals, incloent els drets a la llibertat d’expressió i reunió pacífica , circulació, salut i educació.

Dit això, la Comissió de Construcció de Pau i Diplomàcia de les Ciutats del Fons Català :

Vol manifestar la seva inquietud davant de les informacions contraposades i en ocasions 
contradictòries sobre la situació de violència, morts, ferits i de vulneració de drets humans i llibertats 
fonamentals de la societat veneçolana arran dels incidents iniciats els passat mes de febrer de 2014 a 
la capital del país.

Per tot això, des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Granollers l’aprovació dels següents acords:

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

Primer.- Demanar al govern de Veneçuela i a totes les forces polítiques i socials del país que dialoguin 
dins del marc democràtic i constitucional, i instem a què qualsevol demanda ha de ser canalitzada de 
forma pacífica, per la via democràtica, i respectant l'Estat de Dret i les seves institucions.

Segon.-  Condemnar tots els actes de violència que es produeixin per qualsevol de les parts i instem a 
què es garanteixin  els drets a la llibertat d’expressió, associació, reunió i els resultats electorals de 



les darreres eleccions presidencials i legislatives . 

Tercer.- Donar suport a totes les iniciatives que des dels organismes internacionals s’estan duent a 
terme per afavorir el diàleg entre les parts i el respecte a la independència d’aquest país . 

Quart.- Instar els principals organismes regionals del continent  (OEA, CELAC, UNASUR, MERCOSUR 
i ALBA) a sumar esforços diplomàtics per defensar el manteniment de l’ordre democràtic a Veneçuela, 
rebutjar qualsevol tipus de violència i de vulneració dels drets humans , i enfortir la via del diàleg i de la 
participació ciutadana com a única sortida per superar la crisi, tot respectant la sobirania i l’estat de 
dret veneçolans. 

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

 

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

Alcalde: Moltes gràcies. Amb això acabem aquest apartat de la Junta de Portaveus, entrem en el torn 
de precs, preguntes i interpel·lacions. Endavant senyor Casasnovas.  

Senyor Casasnovas: Amb la intervenció del Síndic no he volgut parlar però ara en els precs i 
preguntes sí que volia fer un prec, una pregunta a l'Equip de Govern. És en relació a una de les 
resolucions, perquè ja hem vist que la queixa bàsica és sobre la manca de resposta per part de l'Equip 
de Govern a les queixes dels ciutadans. En això puc donar fer, perquè nosaltres de quan no teníem 
representació encara tenim algunes instàncies que no han tingut resposta, i això ha passat uns quants 
anys.

Però en concret em referiré a la queixa que va presentar una usuària de les piscines, del Club Natació 
Granollers, que no se li permet donar-se d'alta com a sòcia, encara que ella expressa que no ha rebut 
cap resposta. En la resolució que ha presentat el Síndic amb seu Informe, lo que diu es que l'opció de 
gestionar les piscines municipals de forma indirecta no comporta que el servei deixi de ser de 
titularitat municipal, l'Ajuntament no pot desdir-se de les condicions de prestació del servei a les 
instal·lacions municipals, aquesta prestació inclou, entre altres, la determinació de com han de ser les 
relacions amb els usuaris.

No consta que l'Ajuntament disposi d'un Reglament específic regulador del servei de piscines 
municipals pel la qual cosa aplicar el Reglament d'ús de les instal·lacions esportives municipals, 
aquest Reglament d'ús no conté de forma específica un règim d'infraccions i sancions, i remet a la 
normativa que sigui aplicable en el cas que els usuaris no el compleixin, normativa que no identifica, 
segons l'Informe, no es pot emparar una remissió feta cap a un Reglament de regim intern aprovat per 
òrgans del ens adjudicatari en la gestió indirecta i sense la intervenció dels òrgans competents de 
l'Ajuntament. Per tant ha de ser l'Ajuntament i no pas el concessionari, qui fixi les condicions d'accés i 
sanció als usuaris i en controli l'aplicació. La meva pregunta, el meu prec, és que s'hauria de donar 
solució a aquest tema, i la pregunta és si ja ho estan treballant, per fer un Reglament des de 
l'Ajuntament, gràcies.

Alcalde: Molt bé, en tot cas primer senyalar que efectivament les cinc queixes, cinc, a les que s'ha 
referit el senyor Sánchez són per aquest tema, cinc. Evidentment vostè deu ser conscient de que 
l'Ajuntament de Granollers rep centenars, milers, de peticions, que la majoria son contestades en 
termini. Efectivament, tal com ha dit el senyor Sánchez, totes les administracions hem de voler 
millorar, nosaltres els primers, i efectivament quan hi ha alguna cosa que no està prou madura o que 



funcioni amb prou agilitat s'ha de millorar i per això nosaltres llegim sempre amb atenció les 
recomanacions del Síndic de Greuges.

I efectivament, el cas que vostè apunta a obert un debat que lidera i que està treballant el Regidor 
d'Esports amb la piscina. I alhora també interpretant les clàusules i els plecs de condicions que té la 
concessió, feina en la que també està intervenint la senyora Secretària. Per tant, com molt bé ha 
assenyalat el senyor Sánchez, estem parlant de temes oberts que s'estan treballant. I, òbviament, 
caldrà buscar una solució en la línia o no, perquè com també indicava el senyor Sánchez, el que diu el 
Síndic no és obligatori, haurem de veure quina és la millor solució en funció del drets bàsics de la 
persona, dels plecs de la concessió, per tant també dels drets de qui té la concessió i a partir d'aquí és 
la feina que li toca a l'anàlisi jurídic de la senyora Secretària, a l'anàlisi econòmic del senyor 
Interventor, a l'anàlisi tècnic del director del Servei d'Esports, i a la visió de qui li toca fer, en aquest 
cas, si em permet el Regidor, la maionesa, que és el polític, el Regidor d'Esports i amb això està 
treballant.

Més preguntes? El senyor Gutiérrez, pel Partit Popular, endavant.

Senyor Gutiérrez: Sí, gràcies Alcalde. Al recinte de les pistes municipals d'atletisme hi  entrenen més 
d'una dotzena d'entitats. El cas de l'ús de les pistes d'atletisme és únic, doncs, en un mateix espai o 
camp s'hi practiquen més d'un esport. I diem que és un cas únic doncs al Pavelló de Handbol  s'hi 
practica el handbol, igual que el futbol i el bàsquet que també disposen  del seu propi espai, però 
l'atletisme no.

En moltes ocasions les pistes són ocupades al mateix temps pels esportistes que practiquen les 
diferents modalitats d'atletisme, com carreres, salts i llançaments, i pels jugadors de rugbi i futbol 
americà.  I això, com vostès comprendran, és perillós.  Fet, insistim, que només passa a Granollers. 
Per tant, preguem a l'Equip de Govern que eviti el solapament d'esportistes de diferents modalitats en 
un mateix horari. Sobretot en modalitats de risc, com llançaments de disc, martell o javelina, evitant 
així situacions com les que van succeir fa poques setmanes entre dos esportistes de diferents clubs, i 
que, com és lògic, vostès tenen coneixement.

Alcalde: Molt bé, en tot cas aquí hi ha una pregunta al senyor Regidor. Ell prega i en tot cas jo crec 
que li pregaria que vostè li fes la reflexió pertinent. Tot recordant només al Regidor que fa el prec, la 
pregunta, que hi ha una informació que no és exacta, que no és l'únic instal·lació esportiva en que hi 
ha més d'un esport, la gran majoria tenen més d'un esport, en tot cas el Regidor té la paraula.

Senyor García de los Riscos: No, jo evidentment respecto profundament el punt de vista del senyor 
Gutiérrez, com no? També li demanaria, com ja l'he comentat alguna vegada en petit comitè que, 
respectant el Club d'Atletisme de Granollers, que no tinguéssim una visió tan endogàmica del que és 
una instal·lació esportiva, perquè jo considero que una de les coses de les que ens podem sentir 
orgullosos en aquesta ciutat és la de tenir més de 60 entitats esportives que en normes generals 
cohabiten bastant bé.

Les pistes d'atletisme són un espai extraordinari en el que diferents modalitats esportives, cohabiten i 
coexisteixen de dilluns a divendres. Evidentment, això no sempre és una bassa d'oli, però els petits 
problemes que han aparegut, els hem tractat força bé, i crec que hem de seguir en aquesta línia. Per 
una altra banda tenim algunes activitats esportives que si no fos afortunadament perquè tenim aquella 
instal·lació no podríem tenir cabuda a la ciutat , tan just em sembla que el Club Atlètic tingui l 'espai que 
necessita i disposa com que entitats com el rugbi, com l'esgrima, o com la més de mitja dotzena 
d'entitats de lluita que tenim a la ciutat, afortunadament, puguin tenir un espai també per créixer. 
Simplement és això.

Senyor Gutiérrez: Jo només...



Alcalde: Un segon, un segon. En tot cas només aclarir que l'esgrima no es fa a les pistes. Endavant, 
endavant.

Senyor Gutiérrez: Només dir que l'Alcalde i el Regidor jo estic parlant dels esports de risc. Per 
exemple: atletisme, no pot ser per exemple llançament de javelina amb que estiguin jugant allà els de 
rugbi, jo no dic que no es pugui utilitzar les pistes per més entitats, jo comprenc que si no s'utilitzen, 
l'atletisme per exemple s'ha d'utilitzar. En això estem d'acord, però si que no és pot fer, i això crec que 
és una cosa que crec que ja ho hem parlat més d'una vegada, de que certs llançaments per dir-ho 
d'alguna forma, no pot ser que vagin acompanyats de que a 60, 70 metres, estiguin entrenant unes 
altres persones, més igual que siguin les que siguin.

Alcalde: En tot cas, no fem diàlegs, fem preguntes.

Senyor Gutiérrez: Però estem en precs, i en precs sí que...

Alcalde: No, ha de tornar a fer un prec si vol.

Senyor Gutiérrez: Jo ja...

Alcalde: No és. Sabem perfectament que no és un espai de debat, sinó de prec, pregunta.

Senyor Gutiérrez: Jo amb els precs crec que puc respondre.

Alcalde: No, no pot respondre, però en tot cas li accepto la seva resposta, tot i que el fet es que vostè 
a fet un prec, consta en acta, per tant vostè s'ha posicionat, el Regidor l'ha contestat.

Senyor Gutiérrez: Jo li estic matisant el perquè.

Alcalde: No és un espai de debat. En tot cas, si ho vol formular com a prec, li dono la paraula.

Senyor Gutiérrez: No. Un altre.

Alcalde: Un altre? Endavant.



Senyor Gutiérrez: Sí, senyor Alcalde. Degut a la gran afluència de persones  a les instal·lacions de les 
pistes d'atletisme, i de ben segur degut a la seva petició, s'ha col·locat una font.
Malgrat que és una bona acció haver fet cas a la petició dels usuaris, no ho ha estat la ubicació que li 
han donat, ja que està a sota d'un arbre, i les fulles que hi cauen taponen l'embornal i l'aigua 
acumulada enfanga el voltant. Per tant, preguem que se solucioni el més aviat possible.

Alcalde: Molt bé, sumo al prec del Regidor, eh. En tot cas evitem, si pot ser, que s'embussi. Els 
regidors que prenguin nota. Alguna altra pregunta?

Senyor Gutiérrez: Sí senyor Alcalde.

Alcalde: Endavant.

Senyor Gutiérrez: Com a tercer prec i relacionat també amb l'afluència de gent a les pistes d'atletisme 
li preguem que al Camp de les Moreres s'adeqüin uns quants metres d'aparcament de motocicletes i a 
ciclomotors, perquè hi ha varies vegades que hi van motos i vull dir que seria factible que es poses 
allà, total només serien 10 metres, agafar el Camp de les Moreres per utilitzar-ho per motos o 
motocicletes.

Alcalde. Bé, en tot cas  aquest és un tema que el Regidor estudiarà, en tot cas aquest és un espai que 
efectivament hi ha potencialitats per l'aparcament i el Regidor buscarà la millor solució i pren nota, 
estan prenen nota, físicament del que vostè a dit.

Senyor Gutiérrez: Sí, i per acabar ja...

Alcalde: Endavant.

Senyor Gutiérrez: Per acabar ja amb aquest de l'atletisme. Les instal·lacions municipals d'atletisme 
tenen una manca de manteniment. Manteniment que no és la primera vegada que reclamen, per 
exemple, tallar la gespa, vidres trencats a la part de ponent, manca mampara lavabo exterior, i manca 
de llum. Hi ha de 6 a 8 fanals al darrere de la tribuna que no tenen llum i ja porten molts mesos així .
 
Per tant preguem que dediquin més atenció a les instal·lacions. No ens diguin que ja es farà quan 
tinguin diners, perquè tot és qüestió de  voluntat política. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Aquest prec no sé si el Regidor vol fer algun comentari.

Senyor García de los Riscos: Bàsicament que estem al cas de tot el que comenta, i ja li he comentat 
alguna vegada, en alguna Comissió Informativa, que el nostre desig és tenir no només unes 



instal·lacions en perfecte estat, sinó també i en relació al que ha comentat abans, que la pràctica sigui 
segura per a totes les entitats i els usuaris.
El que comenta dels fanals, estem al cas de que com quan es va fer l'arranjament de la part del saló 
del darrera, de manera fortuïta, es van fer malbé una sèrie de cables que donaven l'electricitat a 
aquells fanals. Està fet el pressupost, se'n va per sobre dels 3.000 euros, i, li hauré de dir, quan 
tinguem disponibilitat d'efectiu, podrem, podrem dur a terme la millora, els primers interessats, com 
pot imaginar vostè, en que la instal·lació estigui en perfecte estat som nosaltres perquè el que volem, 
és que els usuaris estiguin a gust. Però com bé sap també, no disposem de diners a l'1 de gener, per 
tant, en el moment en que nosaltres tinguem aquesta dotació pressupostària, tenim el pressupost, 
tenim ja el proveïdor absolutament controlat, per tant farem l'obra i ja arranjarem la il·luminació de la 
part posterior de la pista d'atletisme.   

Alcalde: Moltes gràcies. Algun altre prec, alguna altra pregunta? En tot cas simplement recordar, tal 
com diu el regidor que hi ha una part important de les despeses que tenen que veure amb la inversió 
que peremptòriament han de tenir el crèdit oportú. I obtenir crèdits genera tota una trajectòria, tot un 
itinerari temporal que estem a punt de culminar. I efectivament, tal com està avui la normativa 
difícilment es pot començar a fer inversions fins a pràcticament el mes de maig, i així és com estem 
ara. Per part de Convergència i Unió, no? En tot cas quedem a disposició de les persones que ens 
acompanyen, per si algú vol intervenir.  

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