
1

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     9999    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        30303030    de setembre dede setembre dede setembre dede setembre de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

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: Molt bé, molt bona tarda a tots i totes, benvinguts a la Sala de Plens de l'Ajuntament de 
Granollers, per iniciar i fer la sessió ordinària de Ple del mes de setembre, com pertoca. En tot cas 
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simplement comentar que en Jordi Terrades s'incorporarà d'aquí un moment, està arribant. No ens 
consta cap altra absència, no? Iniciem la sessió,  

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     29292929    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2014201420142014

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 29 de juliol de 2014 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents. 
 

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    26262626    AAAA    30303030,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    1111,,,,    8888,,,,    15151515,,,,    22222222    IIII    29292929    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 
 

La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .
 

3333).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE LDE LES RESOLUCIONS DE L''''ALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATSALCALDE PRESIDENT I ELS SEUS DELEGATS,,,,    
MITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTEMITJANÇANT DONACIÓ DE COMPTE,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    
7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLESI DELS ARTICLES     42424242    IIII    104104104104    EL RDEL RDEL RDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar les resolucions 
indicades.

 

 
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     

CIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIA

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELSDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS    
CENTRES CÍVICS DE GRANOLLERSCENTRES CÍVICS DE GRANOLLERSCENTRES CÍVICS DE GRANOLLERSCENTRES CÍVICS DE GRANOLLERS

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

A Granollers, els centres cívics són equipaments públics de titularitat municipal, amb un cert nivell 
d’integració i polivalència, que actuen en l’àmbit de la proximitat per a la prestació de serveis 
personals de qualitat.

Aquest reglament és el resultat del treball realitzat per diverses entitats membres de les Juntes de 
Centre de cadascun dels centres cívics municipals, el qual es va desenvolupar en el marc d'un procés 
de participació ciutadana en què la fase d'informació va tenir lloc el novembre de 2011 i la fase de 
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retorn el mes de juny de 2014.

Els cinc títols que donen cos a aquest reglament, tenen com a finalitat afavorir el correcte ús dels 
centres cívics municipals de Granollers, per part de la ciutadania que vulgui gaudir  d'aquests 
equipaments públics, concebuts com a espais de proximitat, de participació i de cohesió social .

Atès l'informe favorable a l'aprovació del Reglament de Règim Intern dels Centres Cívics de 
Granollers, del Coordinador Tècnic de la Xarxa de Centres Cívics, de data 23 de setembre de 2014.

Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ::::

L'article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals, en relació a l'art 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix el règim aplicable al 
procediment a seguir per l'aprovació i modificació de les ordenances locals .

És competència plenària indelegable l'adopció del present acord de conformitat amb allò que disposa 
l'article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.

El procediment d'aprovació de la modificació de les ordenances locals exigeix l'aprovació inicial, la 
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l'article 178 .1) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, disposa l'aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública subsegüent a l 'aprovació inicial.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment el Reglament de Règim Intern dels Centres Cívics en l'àmbit territorial del 
municipi de Granollers, el text íntegre de la qual es reprodueix a continuació:

"REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS CENTRES CÍVICS DE GRANOLLERS

PREÀMBUL
A Granollers, els centres cívics són equipaments públics de titularitat municipal, amb un cert nivell d’integració i 
polivalència, que actuen en l’àmbit de la proximitat per a la prestació de serveis personals de qualitat .

S'ofereixen de forma estable a la ciutat com un conjunt d’equipaments oberts, plurals i accessibles a la 
ciutadania, amb condicions per al desenvolupament de les relacions interpersonals, amb fórmules i propostes 
per a la pràctica d’un oci creatiu i formatiu, i amb recursos i oportunitats per a l’estímul de la participació 
ciutadana activa.

L'element associatiu és clau a l'hora d'articular una ciutadania més participativa i també compromesa en la 
millora constant dels centres cívics i en tant que generadors de comunitat, treballen des de la proximitat per fer 
possible més i millors relacions socials, i ho fan a través del propi coneixement de la gent i de l'experiència 
acumulada de les entitats i associacions ciutadanes vinculades a aquests .

Aquest reglament és el resultat del treball realitzat per diverses entitats membres de les Juntes de Centre de 
cadascun dels centres cívics municipals, el qual es va desenvolupar en el marc d'un procés de participació 
ciutadana en què la fase d'informació va tenir lloc el novembre de 2011 i la fase de retorn el mes de juny de 
2014.

Els cinc títols que donen cos a aquest reglament, tenen com a finalitat afavorir el correcte ús dels centres cívics 
municipals de Granollers, per part de la ciutadania que vulgui gaudir  d'aquests equipaments públics, concebuts 
com a espais de proximitat, de participació i de cohesió social .

TÍTOL PRIMER: Objecte

Article 1. Objecte

1. L’objecte d’aquest reglament és regular les condicions d’ús del conjunt de centres cívics de titularitat de 
l'Ajuntament de Granollers i ubicats a la ciutat de Granollers , ja siguin gestionats de forma directa o indirecta .

2. Un centre cívic, en tant que equipament de titularitat municipal, té per missió i objectiu treballar per a la 
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cohesió social organitzant i dinamitzant polítiques de proximitat en un territori concret al qual vol estar arrelat ; i ho 
fa treballant les relacions socials de proximitat amb l’entorn, tot posant al centre de la seva visió estratègica la 
participació i la implicació de la ciutadania en la construcció del seu propi entorn, i a través d’un conjunt de 
serveis i activitats que han de ser per força diverses i canviants en el temps i que no constitueixen l’objectiu en sí 
mateix del centre cívic. L’objectiu és construir cohesió social , comunitat i ciutadania activa.

TÍTOL SEGON. Organització.

Article 2. Les Juntes de Centre

1. Les Juntes de Centre són espais estables de participació, de caràcter consultiu i d’assessorament, que 
mitjançant el consens i la corresponsabilitat entre les persones que hi participen, contribueixen  a la millora de la 
gestió i el funcionament del centre.

 2. Cada centre cívic compta amb una Junta de Centre formada per :

- El/la Coordinador/a tècnic de Centres Cívics, en representació de l'Ajuntament de Granollers. 
- El/la Responsable de l’equipament.
- Els/les representants de totes les entitats que programen de manera estable activitats en el centre .

3.  Els membres de les Juntes de Centre tenen dret a :

- Participar a les reunions que es convoquin . 
- Fer propostes i demandes relacionades amb la gestió i el funcionament del centre cívic . 
- Rebre informació relativa a la gestió i funcionament del centre
- Rebre informació municipal d’interès en relació al barri d’influència on s 'ubica el centre cívic. 

4. Els membre de les Juntes de Centre tenen l 'obligació de:

a) Assistir i participar de manera activa en les reunions a les que siguin convocats
b)  Afavorir la realització d'accions per a la millora de la gestió i la dinamització del centre
c) Recollir i fer d'altaveu de les propostes i demandes dels veïns i veïnes en relació al centre
d) Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern dels centres
e) Realitzar una valoració anual de la gestió i funcionament del centre com a base per a la millora de la gestió .

5. Les Juntes de Centre es reuniran de manera ordinària com a mínim dos cops l’any. Es podran reunir de forma 
extraordinària quan ho estimi convenient el/la Coordinador/a tècnic de Centres Cívics, quan ho sol·liciti de 
manera raonada alguna de les entitats que en formen part . 

TÍTOL TERCER: Normes d'ús dels espais dels centres cívics

Article 3. Ús general

Els centres cívics, sigui quina sigui la seva forma de gestió, són d'accés lliure per als ciutadans, sense cap altra 
limitació que el pagament de la taxa o preu públic corresponent per utilitzar-los, si escau, atenent a l'ús que se'n 
faci, 

Article 4. Ús especial d'espais

1. Podran fer un ús especial dels diferents espais dels centres cívics degudament habilitats totes aquelles 
persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica pròpia que ho sol·licitin i obtinguin la 
corresponent autorització municipal, previ compliment dels requisits indicats en aquest reglament, i sense 
perjudici  del pagament de la taxa o preu públic corresponent per utilitzar -los, si escau.

2. Només es podrà autoritzar l'ús especial per dur a terme activitats que tinguin una finalitat cultural, educativa, 
cívica o social i no tinguin afany de lucre i en concret queden prohibides expressament :

– Celebracions o manifestacions de caràcter religiós , 
– Activitats directament vinculades a la promoció d 'activitats econòmiques o de caràcter privat . 
– Totes aquelles activitats que atemptin contra els valors fonamentals d’igualtat, llibertat, tolerància, convivència i 
democràcia.

3. No obstant es podran realitzar activitats relacionades amb la recollida de fons per a campanyes solidàries .

4. No tindran la consideració d'ús especial les cessions d'espais destinades a la realització d'activitats 
recreatives en els termes que venen definides a la normativa vigent i que requeriran la prèvia tramitació del 
procediment indicat en aquella normativa. 
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5. Cada centre cívic està definit per l’edifici i la seva dotació tècnica i humana. Els espais susceptibles de ser 
cedits a tots i cadascun dels centres cívics de la ciutat estan identificats al document “Procediment de Prestació 
del Servei de Cessió d'Espais”

6.    Cessió dels espais i l’ús temporal de les dependències comunes del centre cívic es determinen per l’ordre de 
preferència següent:

- Actes organitzats per l'Ajuntament de Granollers.
- Actes organitzats per organismes o institucions públiques .
- Actes organitzats per entitats actives i dinamitzadores de l'equipament, residents en el centre cívic i que siguin 
membres de les Juntes de Centre.
- Actes organitzats per entitats inscrites en el Registre Municipal d 'Entitats i Associacions Ciutadanes.
- Actes organitzats per entitats sense ànim de lucre amb domicili social a Granollers que no estan inscrites en  
Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.
- Actes organitzats per entitats sense ànim de lucre amb domicili social fora de Granollers que no estan inscrites 
en Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes.
- Actes sense afany de lucre organitzats per persones jurídiques amb domicili social a Granollers .
- Actes sense afany de lucre organitzats per persones físiques empadronades a Granollers .
- Altres.

7. En període de campanya electoral, les cessions d’espais estaran supeditades a l’ús per a actes autoritzats per 
la Junta Electoral de Zona. 

Article 5. Procediment d'autorització de la cessió dels espais

1. Totes les sol·licituds per a la cessió de qualsevol espai d’un centre cívic s’hauran de presentar per escrit, 
d'acord amb el model normalitzat municipal, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, en el seu horari d'atenció al públic, 
amb una antelació mínima de 10 dies hàbils i màxima de 90 dies naturals. 

No obstant, les sol·licituds per a la cessió de qualsevol espai d’un centre cívic per a la celebració d'actes 
organitzats per entitats actives i dinamitzadores de l'equipament, residents en el centre cívic i que siguin 
membres de les Juntes de Centre, es presentaran d'acord amb el què indiqui el procediment que, per a tal fi, 
s'hagi definit en el Sistema de Gestió de la Qualitat de Centres Cívics, tenint en compte el què s'estableix al punt  
6 de l'article anterior.

Amb la presentació d'aquest escrit es considera que el peticionari accepta el contingut íntegre d'aquest 
reglament. 

La persona sol·licitant, en el supòsit que realitzi l'activitat fora de l'horari d'atenció al públic del centre cívic, haurà 
de nomenar un/a responsable del control i seguretat de l’acte, quan li sigui concedit l’ús d’un espai. Aquesta 
persona haurà de ser coneguda i reconeguda pels responsables de l’equipament .

2.    autoritzacions referides a la cessió d’un espai  tindran una durada màxima de dotze mesos i no crearan cap 
dret, precedent, avantatge o reserva per a anys o usos posteriors a la seva finalització .

3. Les autoritzacions en cap cas podran ser cedides total o parcialment a una persona diferent a l 'autoritzada. 

4. Una vegada verificat pel responsable de l'equipament que la sol·licitud presentada és correcta es notificarà a 
la persona sol·licitant la resolució adoptada per l 'Alcalde o regidor en qui delegui en la que s 'hauran d'incloure els 
següents extrems: 

– Dades d'identificació de la persona sol·licitant .
– Activitat que es realitzarà. 
– Espai del centre cívic autoritzat. 
– Taxa o preu públic abonat, si escau. 
– Condicions de la cessió d'ús. 

En el cas d'autoritzacions de cessions d'ús per termini inferior a 2 dies hàbils o 48 hores la resolució es dictarà al 
finalitzar cada mes natural recollint totes les sol·licituds presentades i validades pel coordinador tècnic de centres 
cívics. En el cas de denegació d'aquestes autoritzacions de cessions temporals la resolució s'haurà d'adoptar en 
el termini dels 10 dies hàbils següents a la data de presentació de la sol·licitud . 

5. L’Ajuntament podrà denegar de forma motivada l’autorització de cessió d'espais quan l’activitat pugui causar 
molèsties evidents a la resta d’usuaris o als veïns del centre cívic o per altres raons d 'interès públic.

6. La modificació de qualsevol condició de l'autorització s’haurà de sol·licitar amb un mínim de 3 dies hàbils 
d’antelació al responsable de l 'equipament, el qual n’haurà de donar el vist-i-plau.
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7. Serà causa de revocació de l'autorització l'incompliment de qualsevol de les condicions indicades a 
l'autorització.

A tal efecte s'atorgarà audiència prèvia a la persona autoritzada per termini de  10 dies hàbils i en la resolució que 
acordi la revocació es determinarà la indemnització de danys i perjudicis a favor de l 'Ajuntament de Granollers, si 
procedís. 

La revocació de l'autorització no dóna dret a la devolució de les taxes o preus públics abonats . 

TÍTOL QUART: Drets i deures dels usuaris

Article 6. Drets dels usuaris

Qualsevol usuari del centre cívic que en fa un ús general té els drets següents :

a) Utilitzar els diferents espais d'ús comú que componen els centres cívics .
b) Trobar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú i les sales i tallers de cada centre .
c) Conèixer el sistema de gestió de reclamacions, queixes i suggeriments per atendre les demandes dels 
usuaris.
d) Ser tractat amb respecte.

Article 7. Deures dels usuaris

Qualsevol usuari del centre cívic que en fa un ús general ha de complir els deures següents :

a) Respectar els horaris d’obertura i tancament del centre cívic, amb el benentès que hi haurà un marge de 30 
minuts per considerar que no es respecta aquest deure . 
b) Fer ús adequat de l'espai del centre cívic. 
c) No realitzar cap tipus de publicitat pròpia o de tercers llevat que es tingui una autorització prèvia del 
responsable de l’equipament. A tota publicitat o document referent a les activitats que es duen a terme a 
qualsevol centre cívic, hi haurà de constar la col·laboració de l’Ajuntament de Granollers mitjançant la fórmula 
següent: “Amb el suport de l’Ajuntament de Granollers” i el logotip i anagrama oficial .
d) Tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal municipal .
e) Seguir les indicacions del responsable del centre cívic .
f) No consumir tabac ni begudes alcohòliques dins del centre cívic .
g) No està permès cuinar, menjar i beure en el recinte del centre cívic, excepte en els espais que puguin estar 
especialment habilitats per a tal fi i sempre que es disposi de la corresponent autorització .
h) No fer ús dels plafons informatius sense la prèvia aprovació per part del responsable del centre cívic .

Article 8. Deures dels titulars d'autoritzacions de cessions

Els titulars d'autoritzacions de cessions d'ús especial dels espais dels centres cívics hauran de complir els 
deures següents: 

a) Destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies i a l’activitat per a la qual ha estat autoritzat . 
b) Mantenir o conservar els espais objecte de la cessió en les mateixes condicions en què es trobaven abans de 
ser cedits. 
c) Fer-se responsable dels danys que puguin ocasionar -se amb motiu de la cessió de l'espai per la conducta dels 
assistents a l’acte o activitat als béns, les instal·lacions, les infraestructures o a terceres persones, havent 
d'abonar la indemnització que pertoqui a l'Ajuntament de Granollers, que a tal efecte atorgarà un termini 
d'audiència prèvia per 10 dies hàbils. 
d) No manipular, sense autorització, els aparells especialitzats de què disposi l’equipament. Aquests hauran de 
ser usats per professionals tècnics que determinarà el responsable del centre cívic . 
e) No es permet emmagatzemar objectes i/o productes susceptibles de produir combustió i /o explosió.

TÍTOL CINQUÈ: Infraccions i sancions

Article 9. Disposicions generals

1. L’incompliment de les previsions establertes en aquest reglament constitueix una infracció administrativa que 
pot donar lloc a la imposició d’una sanció . 

2. L’exercici de la potestat sancionadora municipal s'ajustarà a allò que disposa el Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat i la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu 
comú, i la resta de normativa vigent d’aplicació .

Article 10. Òrgans competents
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1. L’alcalde o regidor en què hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar els procediments sancionadors i 
imposar les sancions corresponents .

2. La facultat d'iniciar el procediment sancionador també inclourà la d'imposar les mesures provisionals 
corresponents i determinar la indemnització de danys i perjudicis que correspongui . 

Article 11. Responsables

1. Seran responsables directes de les infraccions en el cas d'usos generals, les persones autores materials de 
les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits en què siguin menors d’edat o que hi concorri 
alguna causa legal d’inimputabilitat.
En aquest cas, en respondran dels danys els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que 
posseeixin la custòdia o guarda legal . 
2. Seran responsables directes de les infraccions en el cas d'usos especials objecte d'autorització de cessió, les 
persones titulars de l'autorització, amb independència que els actes constitutius de les infraccions els hagin 
comès les persones autoritzades o bé terceres persones . 
3. La declaració de responsabilitat per infracció i la imposició de la sanció corresponent no evitaran, en cap cas, 
l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats a l 'Ajuntament de Granollers. 

Article 12. Infraccions

1. Les infraccions es qualificaran de lleus , greus i molt greus.
2. Tindran la consideració d’infraccions lleus :
a) El comportament no apropiat en el centre que suposi un perjudici a qualsevol usuari, personal o tècnic 
municipal.
b) Causar danys lleus en la instal·lació, el material o l’equipament dels centres cívics .
c) L’incompliment de les obligacions dels usuaris , quan no sigui constitutiva d'infracció greu.
d) No seguir les indicacions del responsable del centre cívic . 
e) Cuinar, menjar i beure en el recinte del centre cívic en els espais que no estan especialment habilitats per a tal 
fi.

3. Tindran la consideració d’infraccions greus :

a) L’incompliment reiterat de les obligacions dels usuaris previstes al reglament .
b) El mal tracte d’obra a altres usuaris o empleats del centre cívic .
c) Causar danys greus a la instal·lació, el material o l’equipament dels centres cívics .
d) Originar per imprudència o negligència accidents greus per a si mateix o per a altres persones .
e) No respectar els horaris d’obertura i tancament del centre cívic ,
f) No fer ús adequat de l'espai del centre cívic. 
g) Realitzar cap tipus de publicitat pròpia o de tercers sense autorització prèvia del responsable de l’equipament . 
h) No tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal municipal .
i) No mantenir o conservar els espais objecte de la cessió en les mateixes condicions en què es trobaven abans 
de ser cedits. 
j) Manipular, sense autorització, els aparells especialitzats de què disposi l’equipament . 
k) Emmagatzemar objectes i/o productes susceptibles de produir combustió i /o explosió.

4. Tindran la consideració d’infraccions molt greus :

a) No destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies .
b) Realitzar una activitat diferent a la prevista a l 'autorització de l'espai.
c) Cedir a tercers l'autorització de cessió de l 'espai. 

Article 13. Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionaran amb una multa de  60 €.
2. Les infraccions greus se sancionaran amb una multa de  150 €.
3. Les infraccions molt greus se sancionaran amb una multa de  450 €. 

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor un cop transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local a comptar des de la  publicació del seu text íntegre al BOP 
Barcelona." 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre el precedent acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al web 
municipal i en el tauler d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions, 
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suggeriments i reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'art. 63.2 del Reglament d'Obres, 
activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'art. 178 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el Reglament esmentat, sens perjudici de la publicació íntegra 
del text el Butlletí Oficial de la Província  i al tauler d'edictes de la casa consistorial . 

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat de Barris i de Participació  i de Cooperació, senyor Juan 
Antonio Corchado.

Senyor Corchado: Gracies Alcalde, bona tarda a tots i totes. Avui porten a aprovació inicial el 
Reglament de Règim Intern dels Centres Cívics.
Els centres cívics són un equipament de proximitat, proximitat física però sobre tot proximitat 
relacional, que treballa específicament i de forma estratègica per a la cohesió social .
La seva missió va més enllà d'organitzar activitats i oferir serveis: és un espai dinamitzador de 
relacions socials de la ciutadania. 
Quan parlem de centres cívics estem parlant d'equipaments públics, però la mirada que construïm ens 
fa pensar en els centres cívics com a servei públic .

Per fer possible la seva missió en entorns de complexitat, diversitat i canvis de les estructures socials, 
cal que els centres cívics siguin polivalents i multifuncionals, amb capacitat per acollir i promoure 
diverses activitats i serveis en funció de projectes i necessitats. Dinamitzadors, que no restin a 
l'espera que els usuaris vinguin i prou, sinó que facin també una tasca d'anar a buscar, de promoure, 
d'activar i d'acompanyar a la gent perquè participi i tingui iniciativa. Permeables i flexibles, amb 
capacitat per escoltar i rebre, per incorporar elements que venen de l'entorn. I fortament connectats i 
articulats amb el conjunt de l'organització municipal per poder disposar d'immediatesa en la capacitat 
de resposta.

El centre cívic, com a generador de comunitat, troba el seu element genuí en treballar les relacions 
socials des de la proximitat a través del coneixement de la gent, dels actors i les relacions socials del 
territori. Coneixent els que es mouen, s'organitzen i reclamen, i també els que no ho fan. Coneixent les 
demandes i els problemes que generen més consens i també els menys generals i compartits . 

A través de la construcció de vincles. Amb capacitat per ser promotor i dinamitzador de xarxes 
relacionals al territori, i amb humilitat per saber participar de forma activa i equilibrada en les xarxes 
que es promouen des d'altres lideratges.
Ha de ser antena receptora i emissora entre ciutadania i administració, al servei de tota l'actuació 
municipal i de tota la capacitat de la ciutadania per organitzar-se i ser protagonista en la construcció 
del seu benestar quotidià.

Els nostres centres cívics en el període de l 'any 2013 des de setembre 2013 a juliol del 2014 ha fet:
309 activitats formatives programades.
3.825 inscripcions a tallers i cursos .
I han passat del 59.077 d'usos any 2007 als 111.608 del 2014. Els centres cívics són un èxit i un 
referent no només Granollers i al Vallès Oriental , si no a tota Catalunya.

Aquest Reglament posa les bases per millorar la gestió i els usos dels centres i neix amb una gran 
força ja que és el resultat del treball realitzat per diverses entitats membres de les Juntes de Centre de 
cadascun dels centres cívics i el qual es va desenvolupar en el marc d'un procés de participació 
ciutadana,
 Les Juntes de Centre són espais estables de participació, de caràcter consultiu i d'assessorament, 
que mitjançant el consens i la coresponsabilitat entre les persones que hi participen , contribueixen a la 
millora de la gestió i el funcionament dels nostres centres .
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Els cinc títols que donen cos a aquest reglament, tenen com a finalitat afavorir el correcte ús dels 
centres cívics per part de la ciutadania i de qualsevol persona que vulgui gaudir d'aquests 
equipaments públics.

Per finalitzar, vull agrair a tots els Grups Municipals, les seves aportacions i comentaris i la seva 
voluntat de suma.
I també, com no pot ser d´una altre forma, agrair de forma molt especial a l´entitats i als tècnics dels 
centres cívics la seva feina perquè aquest Reglament sense ells no hagués estar possible .
Gràcies.  

 

Alcalde: No hi ha anunciades paraules, perquè aquest ha estat un document treballat a la Comissió 
Informativa, i molt treballat. En tot cas pertoca també fer consta en acta el que deia el Regidor, 
l'agraïment a totes les entitats que hi han al voltant dels centres cívics, que són les que en definitiva 
han refet aquest Reglament i també les aportacions que han fet els Grups Municipals fins a darrera 
hora que han estat, tal com era voluntat de l'Equip de Govern, han estat introduïdes i per tant han 
configurat un document de consens, per tant, tal com hem quedat a la Junta de Portaveus i a la 
Comissió Informativa queda aprovat per unanimitat.  

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT 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

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ DDICTAMEN RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER LA COMISSIÓ D''''INFRACCIONS ENINFRACCIONS ENINFRACCIONS ENINFRACCIONS EN    
MATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSMATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSMATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSMATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS     ((((EXPEXPEXPEXP....    035035035035////14141414    JFGAJFGAJFGAJFGA))))

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

En la resolució 172/14 de data 19/02/14, es va incoar expedient sancionador al Sr. Javier Franz 
GRANEROS ALMANZA, amb NIF 049807192-W, que viu a l'Avda. Sant Esteve, 59, 3r-A de 
Granollers, per infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. A l'interessat se 
li havia requerit que, en un termini de 10 dies, obtingués la llicència de tinença/conducció de gos 
potencialment perillós, després d'haver tingut un episodi d'agressió, tal i com consta a la resolució 
emesa el 26 d'agost de 2013, número 858/2013, apartat quart.

El mateix dia 19 de febrer de 2014 la instructora de l'expedient va formular el Plec de Càrrecs, i consta 
a l'expedient que el dia 22 de març de 2014 la persona interessada va rebre en mà la notificació de la 
resolució 172/14 i el plec de càrrecs esmentat amb anterioritat, amb indicació de que disposava de 10 
dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la recepció de la notificació, per tal de formular al·legacions 
i proposar les proves oportunes per a la defensa dels seus interessos.

Un cop transcorregut el termini assenyalat sense que la persona interessada presentés cap mena 
d'al·legació al respecte, en data 10 d'abril de 2014 es va formular la proposta de resolució per part de 
la persona instructora, de conformitat amb al que preveu l'article 13 del Decret 278/1993, de 9 de 
novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat . 
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Havent estat impossible notificar la proposta esmentada a l'últim domicili conegut de la persona 
interessada, la notificació es va efectuar mitjançant anunci al tauler d'edictes electrònic de la 
corporació, del 14 al 28 de juliol de 2014, i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 
de juliol de 2014. La persona interessada disposava de 10 dies per presentar al·legacions al respecte, 
a comptar des de l'endemà de la publicació.

En data 10 de setembre de 2014, la persona interessada no ha presentat cap al·legació al respecte.

Considerant que en l'instrucció del procediment ha restat provat que els fets denunciats constitueixen 
infracció de l'article 3.1 pel que fa a la Llei 50/99, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la 
tinença d'animals potencialment perillosos, i que aquesta infracció està tipificada com a infracció molt 
greu, segons l'article 13.1.b) de la mateixa Llei.

Vist el plec de càrrecs i la proposta de resolució que va formular la instructora de l'esmentat expedient 
sancionador.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

La Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment 
perillosos, en quan a les infraccions, tipificació de les infraccions, sancions, i l'òrgan competent per 
sancionar.

L'article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals 
potencialment perillosos estableix que les infraccions tipificades com a molt greus són sancionades 
amb multes des de 2.404,05 a 15.025,30 euros.

Articles 14.2 i 15 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, pel que fa a la resolució de l'expedient 
sancionador.

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, d'aplicació en totes les qüestions relatives al procediment 
administratiu no previstes al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat .

L'article 49 de la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i administratives estableix que 
correspon al Ple de l'Ajuntament la competència per imposar sancions per la comissió d'infraccions 
greus i molt greus tipificades per la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, i per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença 
d'animals potencialment perillosos.

Per tot l'exposat,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Imposar al senyor Javier Franz GRANEROS ALMANZA, amb NIF 049807192-W, que viu a 
l'Avinguda Sant Esteve, 59, 3r-A de Granollers, una multa de 2.405,00 € per la comissió d'una 
infracció en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos, d'acord amb el detall següent:

InfraccióInfraccióInfraccióInfracció TipificacióTipificacióTipificacióTipificació SancióSancióSancióSanció
No tenir la llicència de tinença - conducció de gossos 
potencialment perillosos pel gos NERON de la seva 
propietat, pel qual li és preceptiva. 
(Art. 3 Llei 50/1999)

Molt greu
(Art. 13.1 b Llei 50/1999)

2.405,00 €
(Art. 13.5 Llei 50/1999)

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a la persona interessada i al Servei de Tresoreria .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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Alcalde: Moltes gràcies: Aquí sí que hi ha petició de paraules, en concret del senyor Fermí Gutiérrez. 
No, en tot cas l'únic que ha demanat fer ús de la paraula és vostè senyor Gutiérrez. Senyor Gutiérrez, 
pel Partit Popular endavant.  

Senyor Gutiérrez: Molt bé. Gràcies Alcalde. Molt breument, només un apunt: el nostre Grup donarà 
suport sempre a la legalitat, per tant votarem que sí, doncs entenem que les lleis, ens agradin o no, 
estan per complir-les, i l'Ajuntament ha de fer-les complir. Però al mateix temps recordar a l'Equip de 
Govern que ell també han de complir-les. Gràcies.  

Alcalde: Perdonin, perdonin, perdonin. Demanaríem que els regidors podessin expressar-se. Llavors 
hi haurà un torn per si algú de vostès vol parlar també. En tot cas ara és el moment del regidor. Si? La 
conclusió és el vot favorable. El que sí que hi ha és petició de vot per part del conjunt de Grups. 

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

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA ,,,,    ambambambamb    17171717    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC     ((((12121212)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444))))    i AGi AGi AGi AG    ((((1111)))),,,,    
iiii        7777    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((6666))))    i  ICVi  ICVi  ICVi  ICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  LDICTAMEN RELATIU A  L''''APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAPROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAPROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAPROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS CORRESPONENT A LGRANOLLERS CORRESPONENT A LGRANOLLERS CORRESPONENT A LGRANOLLERS CORRESPONENT A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2013201320132013

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

El compte general de l'exercici de 2013 que correspon al pressupost de la corporació, ha estat 
confeccionat d'acord amb el conjunt normatiu següent:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500, de 20 d'abril, de desenvolupament del títol VI de la Llei 39/88 del reglament 
d'hisendes locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de 
comptabilitat local.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.

D'acord amb aquesta normativa, el Compte General de la Corporació, està format per:
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1. Documents bàsics: Els que s'estableixen a les regles 98 i 99 de l' Ordre EHA/4041/2004.

2. Documentació complementària. La que s'estableix a la Regla 101 de l'Ordre EHA/4041/2004.

En aquest segon apartat es recull la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis i del grau 
de compliment dels objectius programats.

S'inclou en aquest expedient l'aprovació del compte de recaptació que presenta la Recaptadora 
municipal per a la seva aprovació.

Atès l'informe de l'interventor relatiu al Compte General de la Corporació, corresponent a l'exercici de 
2013.

Atès que el Compte General de la Corporació, ha estat informat favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes, en data 29 de juliol de 2014.

Atès que durant el període d'exposició pública del Compte no s'ha presentat cap reclamació.

D'acord amb el que disposa l'article 212 i  ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes 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 el Compte General de l'Ajuntament de Granollers, així com el compte de Recaptació 
que s'adjunta, de l'exercici de 2013, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:

-  Compte general pressupost Ajuntament de Granollers.
-  Compte general pressupost Patronat Museu Municipal.
- Estat i comptes de l'Entitat pública empresarial Granollers mercat .
- Estat i comptes de Granollers Promocions, S.A.
- Estat i comptes de Granollers Audiovisual, S.L.
- Estat i comptes de Granollers Escena, S.L.

SegonSegonSegonSegon.... Trametre aquest acord juntament amb la tramesa de la documentació que estableix a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, d'acord amb el conveni signat entre la Sindicatura de 
Comptes i  el Tribunal de Cuentas per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals 
de les entitats locals, abans del  15 d'octubre, d'acord amb l'article 223 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

S'incorpora a la sessió el regidor senyor Jordi Terrades . 

 

Alcalde: Moltes gràcies senyora Secretària. Haurà anotat que s'ha incorporat el senyor Terrades. Té la 
paraula la senyora Aroa Ortego, regidora d'Hisenda, per fer-ne la presentació. Endavant senyora 
Ortego.  

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, el que farem en aquest punt és aprovar el Compte General de 
l'any 2013 de l'Ajuntament de Granollers, o el que és el mateix, aprovar la liquidació de la que ja vam 
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donar compte en aquest mateix Ple al mes de març, afegint els resultats, això sí, tal com deia la 
senyora Secretària, els resultats de les Societats Municipals, del Patronat i de la EPE Granollers 
Mercat. Resultats que a més a més ja han passat també pels diferents Consells d'administració.

A més, l'expedient ha complert els seus terminis d'exposició pública i ha estat a disposició, com és 
habitual, dels membres de la Comissió Especial de Comptes, sense que s'hagi presentat cap tipus de 
reclamació ni al·legació.
Cal recordar que el Resultat Pressupostari Ajustat, és a dir aquell que només té en compte els 
ingressos i les despeses que són estrictament atribuïbles a aquest exercici, és d'una mica més de 7 
milions i mig d'euros, mentre que el Romanent de Tresoreria Disponible es situa en els 9 milions 
d'euros.
En el seu moment ja vaig fer també un repàs de quines eren les raons que explicaven aquests 
resultats, i com havíem aplicat criteris de prudència tal i com ens recomana la Sindicatura de 
Comptes, la Llei 27/2013, la pròpia Intervenció municipal i també el sentit comú.

En definitiva els resultats es deuen a un determinat comportament dels ingressos i de les despeses 
respecta a allò pressupostat. En aquest sentit cal assenyalar que al 2013 vam ingressar més d'IBI, 
d'IVTM i de plusvàlues però en canvi vam ingressar menys en conceptes com IAE i en ICIO.

Pel que fa a les transferències corrents, l'execució va ser de menys 200.000 euros. Sí que és cert que 
la participació municipal dels tributs de l 'Estat a ser superior en un 1,2 milions d'euros més enllà de les 
previsions que havíem fet, però aquest increment tan important no va ser compensat per una gran 
davallada d'aportacions que ens arribaven de la Generalitat: no vam rebre 500.000 euros del Fons 
Català, ni 491.000 de l'Escola de Musica i tampoc 204.000 que ens van deixat d'ingressar de les 
Escoles Bressol.

Pel que fa a les partides de despesa, també hem trobat que el 2013 hem tingut amb estalvis en alguns 
capítols. En el del personal, per exemple, vam gastar 2,3 milions d'euros menys del que havíem 
pressupostat, com a conseqüència de la política de substitucions per baixes o jubilacions , la prohibició 
estatal de fer les aportacions als plans de pensions dels treballadors municipals o el no pagament de 
la paga extra als treballadors de l'EMT i l'Escola Salvador Llobet, tot i que també s'ha de dir que en 
aquest concepte per part de la Generalitat tampoc vam tenir l'ingrés.

Hem gastat menys també en interessos, 750.000 euros concretament. D'una banda perquè hem 
demanat menys crèdit, d'altra banda perquè els tipus d'interès també han baixat i a més hem millorat 
sensiblement la Tresoreria en algun moment de l'any, de manera que hem pogut de recórrer en menor 
mesura a les pòlisses de crèdit.

Són doncs uns resultats en conjunt positius, com ho han estat també els dels darrers exercicis. 
Exercicis que han estat absolutament marcats per la gran crisi econòmica que encara arrosseguem. 
Per tant, uns resultats positius dins un cicle econòmic de grans dificultats. grans dificultats per a les 
famílies, per a les empreses i també per al finançament de les administracions públiques, i com 
sempre els ajuntaments els més mal parats. En un primer estadi de la crisi, els ajuntaments vam haver 
de patir una forta davallada d'aquells ingressos que depenien directament de l'activitat econòmica i 
principalment de l'activitat constructora i immobiliària, i ho vam haver de patir perquè no va abordar-se 
fins aleshores com calia la reforma del finançament de les corporacions locals. I ara, a tot això, li hem 
d'afegir els atacs constants a l'autonomia local en nombrosos àmbits, i l'amenaça constant de la 
intervenció, que sovint ens lliguen de mans i peus per impulsar polítiques de proximitat que puguin 
ajudar a millorar econòmica i socialment les condicions de vida dels nostres ciutadans. I a més, 
aquesta amenaça constant d'intervenció, es produeix d'una manera injusta i indiscriminada, ja que 
aquest Ajuntament gaudeix d'una bona salut financera i en canvi no pot decidir lliurement en matèries 
com la seva política de personal o bé en la inversió de Romanents de Tresoreria per no haver de 
dependre del sistema financer. Per tant no és poca cosa la manera com ens afecten les decisions que 
es prenen lluny de la Porxada. 

Ens enfrontem també de manera diària i des de fa ja massa temps, a retards en els pagaments, i els 
que és pitjor, a l'incompliment d'acords i convenis per part de la Generalitat, fins i tot en alguna ocasió 
amb nocturnitat i traïdoria, situacions que fa uns anys ens haguessin semblat impossibles .

Malgrat aquest context tan advers, aquest Ajuntament ha presentat en tot el període de crisi Resultats 
Pressupostaris i Romanents positius, no tots els ajuntaments ho han aconseguit, no hem necessitat, 
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per exemple, acollir-nos als Plans de pagaments de proveïdors, no hem incrementat el deute, més 
aviat el contrari, aquest serà el tercer exercici en què el reduirem, i aquest també ha estat el tercer 
exercici consecutiu en què no hem incrementat la pressió fiscal i a més, l'any 2013 ja vam aconseguir 
destinar estalvi net a inversió. 

Però perquè és important que els resultats siguin positius? Doncs ho és perquè això ens està 
permetent, el que ens ha permès, posar en marxa tres Plans de Xoc, ens ha permès també posar en 
pressupost reserves en forma de Fons de Contingència per poder assumir possibles despeses 
sobrevingudes o la manca de determinats ingressos, i perquè també ens permet dependre menys dels 
bancs. En definitiva perquè ens permet mirar al futur amb més tranquil·litat . Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Obrim una roda d'intervencions, de diferents portaveus. Senyor Mur no vol 
intervenir? Senyor Casasnovas, no vol intervenir? Per part del Partit Popular tampoc? Per part de 
Convergència i Unió, senyor Noguera, endavant, té la paraula senyor Noguera,  

Senyor Noguera: Sí, gràcies senyor Alcalde. Bé, gràcies senyora Regidora per la seva intervenció. 
L'únic que hi esborraria és la paraula traïdoria, que ha fet servir la paraula traïdoria entre altres coses 
perquè penso que, home, és una mica injust que vostè, Regidora i coneixedora de les finances 
òbviament de l'Ajuntament, com a Regidora d'Economia que és, i també coneixedora de les finances i 
del context econòmic en el que es troba la Generalitat de Catalunya, el nostre país en definitiva, com 
es troba Espanya, com es troba Europa.

És a dir, a vegades tenim la sensació i avui ho deia amb els companys mig en broma, a vegades 
sembla que vostès quan parlen que Granollers ja sigui independent, de Catalunya, d'Espanya i 
d'Europa, no? Perquè, escolti, la Generalitat no paga, ho ha dit varies vegades, incompliments, 
aquests incompliments manifestos que vostès cada vegada ho treuen. És a dir, jo crec que a vostè 
avui li tocava expressar doncs en tot cas els comptes públics de l'Ajuntament de Granollers, i per cert, 
guaiti, unes dades: vostè ha parlat de resultats positius, jo li parlaré de resultats negatius, i estan en 
l'Informe d'Intervenció, està en els comptes públics, Societats Municipals, que vostès mai en parlen, 
però s'ha de dir, que ho sàpiguen també els ciutadans, l'Ajuntament de Granollers té les seves 
finances, i hi ha tres Societats Municipals, i a més a més, l'annex del Museu, i de Granollers Mercat.  

Pèrdues de Granollers Promocions el 2013, 1.500.000 euros, arrodoneixo. Granollers Escena, un petit 
guany, 2.265 euros. Pèrdues Granollers Audiovisuals, 435.280 euros, això són pèrdues, són societats 
que depenen de l'Ajuntament de Granollers perquè té el 100% d'aquestes societats. Continuo, 
pèrdues dels darrers exercicis de Granollers Promocions, 11 milions de pèrdues, no són resultats 
positius senyora Aroa. Aportacions efectuades des de l'Ajuntament, 4 milions, ampliació de capital 
aprovada des del 2012, això serien 3 o 4 Plans de Xoc, ja que en parlava també que els hem aprovat 
conjuntament, li recordo. Pèrdua del valor del terreny de la Bòbila, ajustat a la comptabilitat, l'any 
2012, un retard del tot injustificat i nul·la transparència als Consells d'Administració. Subrogació del 
préstec per part de l'Ajuntament, 7 milions d'euros de Caixabank, em dirà que estem en la 
consolidació i que això no afecta, però si que afecta que l'Ajuntament, les finances de l'Ajuntament, hi 
ha més deute que no tenia l'any 2012.

Dissolució posposada i que s'ha convertit en una dissolució diferida, que és un terme mercantil nou, 
vostès han innovat, el que passa, ara que estem avui en un tema de si les coses són il·legals i estan 
suspeses, ara que està de moda parlar sempre de legalitat i alegalitat. Vostès inventen un concepte 
nou que és la dissolució diferida d'una societat mercantil, que la volien dissoldre i el senyor Terrades 
no fa molt va dir que, em va sembla sentir vaja, que tenia viabilitat econòmica, bé, en tot cas té 
viabilitat econòmica perquè està tutelada per Intervenció, d'acord al Pla de Sanejament, i sostenibilitat 
financera, que es va aprovar en Ple, i els informes d'auditoria continuen dient que sense l'auxili 
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financer de l'Ajuntament aquesta empresa no tindria viabilitat. Això són alguns aspectes que estan 
dins dels números que avui es porten al Ple municipal. I en tot cas li tornaria a dir que el to ha estat 
despectiu, penso, al meu entendre, i crec que no és el millor moment perquè es facin aquestes 
intervencions carregant les tintes contra la Generalitat . Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades pel Grup Socialista. Endavant senyor 
Terrades,  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. La Regidora d'Hisenda, la senyora Aroa Ortego, ho explicava 
perfectament. Explicava perfectament la gestió acurada en termes dels recursos que tots els veïns i 
veïnes de Granollers posen a disposició de l'Ajuntament i algú a d'administrar, que és el Govern 
municipal. El Govern municipal que també ho és per voluntat majoritària dels granollerins i de les 
granollerines. Gestió acurada del Pressupost que permet fer una acció política determinada, amb unes 
prioritats determinades, que jo ja entenc que alguns altres Grups Municipals no les comparteixin .
També a dit una veritat clara, la Generalitat no paga. No l'exercici darrer, portem retards acumulats 
des de fa molt de temps. Hi ha hagut una disminució d'ingressos motivat per la crisi econòmica que 
està patint tot el país, i que la pateixen de manera especial moltes famílies i moltes empreses de la 
ciutat, molts projectes vitals de molts ciutadans han quedat estroncats per aquesta situació de crisi 
econòmica i l'Ajuntament també l'ha pateix, amb una disminució d'ingressos, que ve agreujada per 
una disminució també d'ingressos de l'administració central i de l'administració del Govern de la 
Generalitat. No és que es pagui tard, és que a més a més hi ha hagut una disminució d'ingressos.

Que ha fet aquest Ajuntament, malgrat tot? Hi ha hagut una contenció de la pressió fiscal a la ciutat, 
en els darrers 3 exercicis, no s'ha incrementat la pressió fiscal en la nostra ciutat, i s'ha disminuït a 
més a més l'endeutament, l'endeutament a llarg termini que té l'Ajuntament, en 3,8 milions d'euros. 
Les úniques partides que no han baixat, perquè han baixat totes, les úniques partides que no han 
baixat són les polítiques destinades a polítiques socials en termes amplis, serveis socials, educació i 
cultura, que per nosaltres són un dels temes troncals, nuclears, de la política del Govern de l'Alcalde 
Mayoral. Els Plans de Xoc que hem aprovat tots plegats, i que tenen dues línies d'actuació, intentar 
col·laborar amb aquelles persones de la ciutat, amb aquells veïns i veïnes que tenen més dificultats, 
els hi recordo que els Plans d'Ocupació que s'han implementat gràcies a aquests Plans de Xoc, han 
estat amb recursos propis de l'Ajuntament, perquè de les altres administracions no hem vist un duro.
I a més a més, amb polítiques actives, fent que? Intentant incentivar, en la mesura de lo possible, les 
polítiques d'emprenedoria. Podria parlar de moltes més coses, però vull parlar també d'aquest tema 
que pel Grup de Convergència i Unió és central en la seva crítica, que són les societats municipals i 
Granollers Promocions.

Bé, les societats municipals no deixen de ser altra cosa que un instrument del Govern de la ciutat, 
igual que pot ser la regidoria de Barris, o la regidoria d'Urbanisme, o la de Cultura, hi ha altres 
polítiques que es fan a traves de les societats municipals. I n'hi ha una que a vostès no els hi agrada, 
no els hi ha agradat mai, que és Granollers Promocions, perquè per si vostès fos, per si per vostès 
passes, en aquesta ciutat, no s'hagués construït habitatge de protecció pública en el moment en què 
moltes famílies, no senyor Sastre, no faci així amb el cap perquè qui va promocionar la política 
d'habitatge pública  

Alcalde: Perdó, perdó. Centris en les intervencions, si us plau.
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Senyor Terrades: Van ser els governs progressistes del President Maragall i del President Montilla, i 
d'aquest Ajuntament. I entre elles, les polítiques d'habitatge públic de Granollers Promocions, 140 
habitatges de promoció pública en uns moments en què el preu mitjà del metre quadrat a la ciutat era 
3.900 euros el m2 de mitjana. “Ojala” haguéssim tingut més recursos i haguéssim tingut més sol per 
poder activar polítiques d'habitatge, perquè les 140 famílies ens hagués agradat que haguessin estat 
més, que mantenir l'oportunitat de tenir un habitatge públic dels que va construir l'Ajuntament de 
Granollers, en termes globals, li vam estalviar en aquestes famílies 10 milions d'euros, números 
rodons, que si haguessin hagut d'anar al mercat lliure, potser és això el que en alguns no els hi 
agrada.

De la resta d'habitatges que no es van comercialitzar perquè la crisi va impactar, en aquests moments 
estan en lloguer social, en lloguer més baix que els preus de mercat fins i tot d'aquell habitatge públic 
que és titularitat del Govern de la Generalitat, ja li dic jo, “ojala” tingues més recursos per seguir fent 
habitatge públic que en aquests moments el destinaríem a lloguer social, això té un impacte, sobre els 
comptes de la societat perquè els crèdits que es van demanar per construir aquests habitatges, els 
segueix suportant, no les famílies que van comprar les 140, sinó la resta el segueix suportant 
l'Ajuntament de Granollers.  

Pla de sanejament. Miri, el Pla de sanejament es fa amb recursos municipals. La consolidació de 
l'endeutament vostè sap que és una consolidació global, que l'assumeix l'Ajuntament com a tal o la 
resta de societats municipals, al final es consolida i l'endeutament és global. I li torno a recordar que 
l'endeutament a baixat en termes absoluts en l'exercici anterior en 3,8 milions d'euros i és més, les 
reserves i és cert que fruit de la crisi econòmica que ha impactat sobre totes les societats de promoció 
immobiliària com bona part és Granollers Promocions, doncs ha tingut uns efectes, no s'ha 
comercialitzat, hem decidit altres prioritats i per tant hem posat habitatge a lloguer, i el que hem fet és 
tancar alguns exercicis amb pèrdues, si.

Vostè s'oblida d'un tema que massa sovint i passen de puntetes, les reserves voluntàries, estan a la 
caixa de l'Ajuntament, i que ha generat Granollers Promocions, es posarien damunt de la taula, si en 
algun moment s'arribes a dissoldre, cosa que aquest Govern no farà. És a 3.800.000 euros, que eren 
uns moments en què la societat tenia beneficis i que en vers de dedicar-lo a altres coses, es van posar 
a reserves i que segueixen a la caixa de l'Ajuntament, i vostè ho sap perfectament, i això vostè cada 
vegada s'ho deixa.

Vam decidir un altra acció estratègica, i acabo aquí aquest primer torn d'intervenció, vam decidir una 
altra, vam prendre una altra decisió estratègica a Granollers Promocions, que va en benefici d'una de 
les activitats més importants a la ciutat, que ocupa a bona part, o que genera bona part dels llocs de 
treball a la ciutat, que és el comerç de la ciutat, el 26% de l'estructura econòmica de Granollers és el 
sector comercial, i vam decidir construir un pàrquing al vell mig de la ciutat. Vostè sap que això ha 
impactat sobre els comptes de la societat perquè entre altres coses vam tenir que demanar un crèdit 
per fer aquest pàrquing, que ha recuperat l'Ajuntament perquè la gestió del dia a dia del pàrquing en 
aquests moments ja és una gestió amb resultats positius, és a dir, les despeses son inferiors als 
ingressos que es produeixen en aquest pàrquing i ajudem a tenir una possibilitat de tenir més places 
d'aparcament per aquelles persones veïnes de Granollers o persones que venen de fora de 
Granollers, gaudir de la nostra ciutat, un pàrquing al vell mig de la ciutat. Gràcies Alcalde.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per fer la rèplica a aquest primer torn, té la paraula la regidora d'Hisenda, 
senyora Ortego. Té la paraula, endavant,   
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Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, només dir-li al senyor Noguera que he fet servir la paraula 
traïdoria, per mi és traïdoria començar un curs d'Escoles Bressols el mes de setembre i no saber 
encara quin serà el finançament que la Generalitat farà arribar no només per aquell curs que 
comença, sinó per la meitat del curs que ja ha finalitzat. No ens discutirem pel lèxic, li podem dir que 
no és lleialtat institucional , li podem dir com vostè vulgui.

Deia vostè que la meva intervenció era despectiva, actuar d'aquesta manera com ha fet la Generalitat 
en aquest cas, és despectiu pels usuaris d'aquests serveis, o pels usuaris de les Escoles de música. I 
no només les de Granollers, les de molts municipis de Catalunya, i per tant des d'aquí, continuarem 
reclamant una millora de finançament dels municipis i un compliment dels convenis i dels acords que 
la Generalitat haguí pres en els municipis, perquè a més, els municipis fan, com vostè sap, polítiques 
de les que no tenen la competència, i que les adoptem i destinen els seus recursos precisament per 
suplir aquelles polítiques que l 'administració, en aquest cas la Generalitat, doncs no pren.

Parlava també de les societats municipals i parlava en termes de pèrdues i de guanys. Miri, li deia el 
senyor Terrades també, Granollers Audiovisual, Granollers Promocions i Granollers Escena no estan 
constituïdes per guanyar diners, són empreses públiques, i per tant, han de desenvolupar polítiques, 
polítiques de comunicació, polítiques d'habitatge o polítiques culturals. Per tant quan vostè parla de 
Granollers Promocions el que ha de fer és parlar en termes consolidats, nosaltres sempre ho fem en 
termes consolidats, sempre ho hem fet en termes consolidats. El SIEM, per exemple, sempre parla en 
termes consolidats, el SIEM és el Servei d'Informació Econòmica Municipal de la Diputació de 
Barcelona, i entra altres estudis que fa, fa comparatives de Granollers amb altres ciutats que són de 
característiques similars a la nostra. en aquest cas, Igualada, Manresa, Vic, Vilafranca del Penedes i 
Vilanova i la Geltrú.

Analitza moltes magnituds, en aquest Ple també les he comentat alguna vegada, magnituds com la 
carrega fiscal per habitant, en la que Granollers, en els últims exercicis és inferior a la de la mitjana de 
la resta de ciutats. On Granollers té un resultat pressupostari també per habitant, superior, molt 
superior, a la resta de ciutats. On també parla de l'estalvi net, que representa la part d'ingressos 
ordinaris del període que queden disponibles un cop s'han cobert les despeses ordinàries i que per 
tant permet autofinançar inversió, en els últims anys aquest percentatge a Granollers ha anat creixent, 
i en tots els casos ha estat superior a la resta de municipis. Analitzen també el Romanent de 
Tresoreria consolidat per capita, a Granollers, 124 euros habitant, la mitjana de la resta de municipis, 
18 euros habitant, per tant ens trobem amb municipis que fins i tot tenen Romanent de Tresoreria 
negatiu. També s'analitza el rati de deute viu sobre els ingressos corrents, i és una rati també molt 
inferior a Granollers, que a la resta de municipis.

I em podria allargar amb el deute viu per capita, etc, etc. No ho faré, els he repetit aquestes dades en 
moltíssimes ocasions i per tant ens comparen, és a dir, no és els que diguem nosaltres, és que ens 
comparem amb altres ciutats, i aquest estudi els fa la Diputació, per tant aquestes magnituds, crec que 
és important que les tinguem en compte quan analitzem els Comptes Generals.

Parlava de deute senyor Noguera, em sap greu, però és que l'haig de contradir, l'Ajuntament de 
Granollers no té més deute, no té més deute. Miri, a nivell consolidat, és a dir, incloent les empreses 
també com vostè insisteix, a nivell consolidat, el deute financer a 31 de desembre de 2013, de tot el 
grup Ajuntament, a curt i a llarg termini, a més a més, és a dir, ho fiquem tot, tot l'endeutament que 
tenim, ha estat de 42,8 milions d'euros, mentre que al 31 de desembre de 2012, un any abans, el 
deute era 46,5 milions, per tant, durant el 2013 es va produir una reducció del deute viu de 3,7 milions 
d'euros, i això és així del dret i del reves, és més, el 2014, com ja he avançat algun cop en aquest Ple, 
el 2014 també s'acabarà amb una nova reducció de deute, i per tant és una dada que crec que hem de 
celebrar, perquè tot el que no tenim de deute, no ho paguem amb interessos, i per tant amb aquest 
diners, podrem desenvolupar polítiques que segurament ens proposaran vostès amb el Ple que 
tindrem el desembre sobre Pressupost.

I que ens permet tenir bons resultats, doncs ho deia també el senyor Terrades, ho deia jo mateixa 
també en la intervenció, seguir fent programes sobre tot en temes socials que ara, en aquests 
moments de crisi són absolutament necessaris, ens ha permès fer aquests tres Plans de Xoc que 
tenen moltes petites mesures, i una molt important que és la de contractació directa i que intenta 
apaivagar els efectes tan negatius que té l'atur en el país i també en la nostra ciutat. 
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Ens permet també, malgrat no estem obligats perquè no tenim 75.000 habitants, però ens permet 
també fer un fons de contingència precisament per poder fer front a aquestes incògnites que ens 
arriben de finançament d'altres administracions, principalment de la Generalitat. I a més a més, ens 
permet no incrementar la pressió fiscal, tres exercicis sense increment de pressió fiscal, per tant crec 
que hem de celebrar que els resultats són positius malgrat la situació evidentment de les 
administracions i les administracions locals evidentment és de crisi econòmica . Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no se si per part del senyor Mur, senyor Casasnovas, no? Sí, doncs endavant 
senyor Noguera, per Convergència i Unió té la paraula.  

Senyor Noguera: Intentaré ser breu. Bé, li agraeixo en tot cas aquesta segona intervenció, i li dic amb 
tot el “carinyo”, per dir-ho així, però crec que s'ha equivocat, aquesta intervenció tocava fer-la a la 
primera, perquè era explicar més al Ple i als ciutadans que assisteixin aquí, i en tot cas, als mitjans 
que projectin el que vostè ha dit, doncs una mica a parlat més acuradament si hi ha pressió fiscal o no, 
del Romanent de Tresoreria, cosa que no ha fet en la primera intervenció. Vol dir que ens sorprèn, és 
dir, està molt bé, la seva rèplica doncs al que jo haguí pogut dir, però en tot cas s'agrairia que 
l'explicació dels comptes, en fi, repassi vostè mateixa el que ha dit ara, que tocava dir-ho, torno a dir, 
en la primera intervenció.

Escolti, jo vull ser breu, jo no vull negar que tot sigui horrorós de les finances de l'Ajuntament de 
Granollers, ens equivocaríem, i m'equivocaria si digues això, però el que no pot ser, és reflectir la 
bonança econòmica que té l'Ajuntament de Granollers, malgrat les dificultats que té, que vostès 
mateixos ho han dit, i en les Comissions també s'ha posat de manifest doncs que a principi d'exercici 
doncs segurament per qüestions conjunturals, econòmiques no es pot pagar els proveïdors doncs en 
els dies doncs de compliment que s'intenta complir per part d'aquest Ajuntament, lo qual també ens en 
felicitem, que es puguin pagar els proveïdors. D'altra banda s'ha de dir que també hi han hagut ajudes 
per part del Govern Central doncs per poder facilitar préstecs per pagar els proveïdors, no només és 
merit de l'Ajuntament de Granollers.

I tornant al tema de les finances de la Generalitat, és a dir, m'ha tornat a dir la paraula traïdor, a mi la 
paraula traïdor no m'agrada, la paraula traïdor escolti, la veritat és que aquí en un Ple que surtin 
aquestes paraules a mi em desagrada, personalment a mi em desagrada, als meus companys suposo 
que també.

En tot cas, si el Govern de la Generalitat retrasa pagaments no ho fa a traïdoria, sinó que ha de 
complir el que pot complir, i li recordo, i això també va bé dir-ho, que la Generalitat de Catalunya no 
pot acudir als mercats financers, per què? Perquè no pot gestionar els seus impostos, així de clar, si 
aquí hi ha unes persones avui, i nosaltres que hi estem compromesos, i vostès també segurament en 
anar a votat el 9 de novembre, o quan pugui ser, doncs per tenir també un país millor, no és una 
qüestió sentimental, sinó també és, per ciutadans de Granollers també, que puguin tenir millors 
prestacions socials.

Per cert, prestacions socials que per altra banda, i vostès sempre se'n descuiden de dir-ho la 
Generalitat ha de fer un esforç molt més que considerable respecte a la Llei de Dependència, 
aprovada pel PSOE precisament, respecte a les prestacions que paga també de ciutadans de 
Granollers, i això és un esforç que ha de fer la Generalitat de prestacions socials. A vegades ens 
oblidem que la Generalitat és com si no fes prestacions socials, i ha hagut de fer retallades 
evidentment en molts àmbits. En tot cas acabo, el senyor Terrades parlava de les reserves, home, 
escolti senyor Terrades, és clar que hi han reserves quan la societat municipal tenia beneficis, però 
aleshores perquè hi han hagut aquestes aportacions que han sortit de les finances de l'Ajuntament, 
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que han anat cap a l'empresa pública, si aquestes reserves haguessin estat a Tresoreria, no estan a 
Tresoreria, sap a on estan? En inversions desaforades que s'han fet en el seu moment que no tocava 
fer-les i en inversions desmesurades, per tant, les reserves estan allà però hem hagut de fer un Pla de 
Sanejament i vostès volien dissoldre la Societat, vol dir que tot aquest endeutament, no només els 7 
milions que deia de Caixabank haguessin passat a l 'Ajuntament de Granollers pròpiament.

En tot cas, i finalment ja acabo, no em vull enrotllar, vostè parlava que sempre ens acusa de què 
nosaltres no estem d'acord amb els habitatges socials, si estem d'acord amb això, totalment d'acord, 
en lo que no estem d'acord en com vostès gestionen aquestes societats municipals, i en tot cas 
nosaltres segur intentaríem fer-ho d'una forma millor, cosa que vostès no fan. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. De moment ningú ha esgotat el seu temps, per tan gràcies també per la 
concisió. El senyor Terrades té la paraula, pel Grup Socialista, endavant

Senyor Terrades: Algunes precisions, algunes precisions. L' Ajuntament de Granollers no s'ha acollit 
al FLA. El FLA és el fons que posa l'administració central a disposició dels ajuntaments i de les 
comunitats autònomes, no ens hi hem acollit, perquè tenim la suficients solvència econòmica, per no 
tenir que fer-ho, i perquè paguem els nostres proveïdors, que no deixen de ser, empresaris que a més 
a més contracten o tenen en les seves plantilles treballadors en temps i forma, cosa que no poden dir 
altres administracions. Segurament perquè l'equip de la senyora Aroa Ortego gestiona acuradament, 
des de fa ja molt temps, els recursos de la ciutat, que no són dels 25 regidors i regidores, que no són 
del Govern de la ciutat, que no són de l'Alcalde, i que són els recursos que els ciutadans ens posen a 
disposició en perquè aquesta ciutat sigui cada dia una ciutat millor, més justa, amb més equitat, que 
és el que intenta fer aquest Govern.

Miri, mentrestant nosaltres seguiríem amb la voluntat de construir habitatge públic, de protecció 
pública, el seu Grup Municipal ens proposava, ens proposa que adquiríssim promocions immobiliàries 
en dificultats. És una diferencia, allò, uns tenen unes prioritats, uns altres en tenen unes altres.

Jo no se si la paraula és exactament la que ha fet servir o ha empleat la regidora d'Hisenda a la ciutat, 
el que sí és cert, i aquí acabo la intervenció, el que sí és cert, és que el Govern actual de la Generalitat 
no compleix els seus convenis, com a mínim, amb l'Ajuntament de Granollers, i ja que ha parlat de la 
Llei, ha parlat, de la Llei de la Dependència, recordar-li que l'exercici 2013, estem a 30 d'octubre, 30 
de setembre de l'any 2014, doncs el contracte programa que teníem amb la Conselleria de Serveis 
Socials, entre altres coses havia de donar aixopluc a això que vostè està dient, encara no  hem vist ni 
un cèntim d'euro. Sap qui ha hagut de fer-li front, amb quasi tota la seva totalitat? Doncs l'Ajuntament 
de Granollers.  

Alcalde: Moltes gràcies, ara si per cloure el debat, té la paraula la regidora, Aroa Ortego, endavant,  

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, li repeteixo com li deia el senyor Terrades, i ja ho he dit en una 
segona intervenció, em sap greu si l'expressió nocturnitat i traïdoria l'ofès, i ja  l'he dit que em sabia 
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molt greu, que ho deixem amb què no hi ha lleialtat institucional , deixem-ho així. 

Alcalde: Jo li agrairia que ho deixes aquí. En lleialtat institucional. Gràcies. Endavant.  

Senyora Ortego: Jo entenc que la Generalitat tingui tensions de Tresoreria i nosaltres ja ho he dit, 
estem ja acostumats, diguéssim, en els últims exercicis a tenir uns endarreriments  constants en els 
pagaments, ja ens hem fem càrrec, ja ho entenem, i per això precisament, cada inici d'exercici 
contractem unes polisses de crèdit precisament per poder fer front a aquests retards.  

Ara, el que no podem entendre és que comenci un curs, i insisteixo en el tema de les Escoles Bressol 
perquè crec que és el més flagrant, comença el curs i és que no ens han dit quina serà la part de 
finançament per alumne que arribarà de la Generalitat. S'agafa el telèfon i es truca, és així de senzill, 
però no donar la informació als municipis en fi, posi-li vostè el qualificatiu que volguí. Perquè amb 
aquestes incògnites, haver de treballar amb aquestes incògnites pel que fa als ingressos doncs és 
complicat.

Per exemple, demà acaba el termini i des d'Intervenció li poden confirmar, per fer arribar al Ministeri 
quines són les línies generals del Pressupost 2015, en aquest moments, el desembre, d'aquí uns 
mesos, ens trobarem per elaborar, per discutir, per acordar, per acabar d'aprovar, el Pressupost també 
pel 2015, i potser continuem tenint aquestes incògnites, i per tant, hem de continuar sent curosos amb 
la pressupostació de les despeses i dels ingressos. I continuar sent molt prudents i fer reserves com 
els Plans, els Fons de Contingència, precisament per poder fer front a aquestes incògnites i d'altra 
banda per poder continuar fent polítiques socials i polítiques econòmiques que en definitiva és lo que 
en aquests moments la societat necessita. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, i abans d'anar a la votació només fer-li una petita rectificació senyora Ortego, 
no és veritat que la Generalitat no ens haguí dit quan ens donarà d'Escoles Bressols, sabem que ens 
donarà 0, per ser més exactes, es a dir, és més precís dir 0 euros que no pas que no sabem que ens 
donarà. En tot cas, jo crec s'ha fet el debat, jo agraeixo el to de totes les persones que han intervingut i 
també agrairia que se'ns tractes en termes de lleialtat institucional . És l'hora de la votació.  

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

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSC    ((((13131313)))),,,,    6666    vots en contravots en contravots en contravots en contra    
del Grup Municipal de CIUdel Grup Municipal de CIUdel Grup Municipal de CIUdel Grup Municipal de CIU     ((((6666)))),,,,    iiii        6666    abstencions  dels Grups Municipals del PPabstencions  dels Grups Municipals del PPabstencions  dels Grups Municipals del PPabstencions  dels Grups Municipals del PP     ((((4444)))),,,,        ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))        iiii    
dddd''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS
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7777....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E ENE ENE ENE EN    
SUPORT DE LA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA SOBRE EL EL DECRETSUPORT DE LA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA SOBRE EL EL DECRETSUPORT DE LA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA SOBRE EL EL DECRETSUPORT DE LA PRESENTADA PER LA PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA SOBRE EL EL DECRET    
LLEI DELLEI DELLEI DELLEI DE    10101010    DE JUNY DE MODIFICACIÓ DE LA LLEIDE JUNY DE MODIFICACIÓ DE LA LLEIDE JUNY DE MODIFICACIÓ DE LA LLEIDE JUNY DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI     31313131////2010201020102010    DEDEDEDE    3333    DDDD''''AGOSTAGOSTAGOSTAGOST,,,,    DE LDE LDE LDE L''''AMBAMBAMBAMB....

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

REBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absoluta,,,,    amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i CIUamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i CIUamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i CIUamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i CIU,,,,    
llll''''abstenció dels Grups Municipals PP i AGabstenció dels Grups Municipals PP i AGabstenció dels Grups Municipals PP i AGabstenció dels Grups Municipals PP i AG ,,,,    i el vot a favor del Grup Municipal  ICVi el vot a favor del Grup Municipal  ICVi el vot a favor del Grup Municipal  ICVi el vot a favor del Grup Municipal  ICV ----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE....

Alcalde: En tot cas només un aclariment per les persones que ens acompanyen, el Reglament ROM 
de l'Ajuntament el que preveu és que les Mocions de  la Junta de Portaveus se'n doni compte en 
aquesta sala, després de ser debatudes a la pròpia Junta, i en cassos excepcionals, el que es fa, com 
es farà avui, amb l'última moció, es farà un torn de paraules igual com vam fer en la moció respecte a 
l'Estatut a l'any 2005. Un torn de paraules perquè cada Grup polític expressi la seva posició, perquè 
veuran ara unes quantes que van molt de pressa, i amb una altra ens aturarem. Endavant senyora 
Secretària.

 

7777....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN    
RELACIÓ AMB L’ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSESRELACIÓ AMB L’ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSESRELACIÓ AMB L’ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSESRELACIÓ AMB L’ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSES ....

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

La complexitat i la pluralitat, l’espai de primera instància per a la resolució dels problemes de la 
ciutadania, l’espai dels grans canvis i de la millora de les condicions de vida de la gent són, sense cap 
dubte, característiques fonamentals de l’àmbit municipal .

Els ajuntaments han estat capaços d’afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del segle 
XX: els fenòmens migratoris, els nous models familiars, la dependència i l’envelliment de la població, i 
en aquesta primera dècada del segle XXI, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal 
espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per a 
generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi i les retallades .

Els socialistes defensem un model de governs locals de proximitat, un model sustentat en l’autonomia 
local que permeti desenvolupar les seves competències i que disposi dels recursos suficients per 
fer-les efectives.

Els municipis espanyols han estat des del 1979 l’expressió més evident de l’arribada de la democràcia 
al nostre país: milers de regidors i de regidores, d’alcaldesses i d’alcaldes, elegits pels seus veïns i 
veïnes, van accedir al govern dels ajuntaments des de la preocupació per satisfer les demandes més 
apressants dels seus veïns i també, davant la falta de definició constitucional de les competències 
locals, per afrontar aquells reptes i actuacions que foren impulsades per la ciutadania. Des d’aquest 
principi d’administració més propera, es van configurar els ajuntaments com les entitats que 
visualitzaren la democràcia al nostre país i que representaren la primera experiència, fins ara 
irreversible, de descentralització política. Han estat, sens dubte, els motors de les grans 
transformacions del nostre país; donant respostes als nous reptes dels pobles i ciutats, fent-lo 
independentment de les competències i del marc financer, pensant solament en solucionar els 
problemes dels ciutadans.

Considerem imprescindible conservar aquest paper, que ha estat raonablement garantit durant tot 
aquest període per un sistema electoral que, sense ser perfecte, ha permès que les opcions polítiques 
significatives en què s’organitza la ciutadania en cada municipi hagin configurat majories de govern 
local amb un recolzament majoritari del vot popular a través d’un sistema de representació, respectant 
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la proporcionalitat contemplada a la CE.

Ara, el govern del PP ha expressat la possibilitat d’una reforma “exprés” de la Ley Orgánica  5/1985, de 
19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), concretament del seu Capítol IX article 196,  per 
tal de garantir que l’alcalde o l’alcaldessa de la llista més votada, sense superar el 50% dels vots, 
pugui ser-ho i amb majoria absoluta.

La ciutadania amb el seu vot diposita la seva representativitat en una candidatura i no exclusivament 
en el seu cap de llista i corresponen al plenari de l’ajuntament, que com l’expressió de la màxima 
representació de la ciutadania, format per tots els regidors i regidores electes, les atribucions del 
control i fiscalització i l’adopció d’acords i aprovacions de caràcter general, entre les quals es troba la 
d’escollir l’alcalde o alcaldessa que presidirà el Ple .

Constatem que el PP no ha fet cap proposta en aquesta línia durant tot el procés de tramitació 
parlamentària de la LRSAL, per cert, aprovada sense l’acord de les altres forces polítiques, i que ho ha 
plantejat tot just després de les últimes eleccions europees, els resultats de les quals per la davallada 
de vots del PP posa en risc el manteniment de moltes alcaldies actualment governades per aquesta 
formació política.

Aquesta proposta, a més, qüestiona el valor democràtic del necessari diàleg, negociació i acord entre 
les forces polítiques representades en el plenari municipal, per decidir democràticament les millors 
propostes pel ciutadans.

Entenem, també, que aquesta proposta expressada pel PP, no representa cap millora per a la 
regeneració democràtica, sinó que obeeix exclusivament als seus interessos polítics i electorals i no 
als interessos dels ciutadans i suposa novament una amenaça a la democràcia local .

És per això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció 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 ::::    

1.- El Ple de l’Ajuntament de Granollers manifesta la seva oposició a canviar les regles del joc per a 
l’elecció dels alcaldes i de les alcaldesses a pocs mesos de les properes eleccions municipals; regles 
que van ser acordades i aprovades per una gran majoria de les forces polítiques. Per tant, expressem 
l’oposició contundent a la proposta de reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General (LOREG), anunciada pel PP.

2 - Donar trasllat dels acords al President del Govern de l’estat espanyol, i a tots els Grups 
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya. 

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

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSCamb el vot favorable dels Grups Municipals del PSCamb el vot favorable dels Grups Municipals del PSCamb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA i AG,,,,    iiii    
el vot en contra del Grup Municipal del PPel vot en contra del Grup Municipal del PPel vot en contra del Grup Municipal del PPel vot en contra del Grup Municipal del PP ,,,,

 
7777....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E PER AE PER AE PER AE PER A    
UNA ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSESUNA ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSESUNA ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSESUNA ELECCIÓ DEMOCRÀTICA DELS ALCALDES I DE LES ALCALDESSES

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

REBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absoluta,,,,    amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i PP,,,,    
llll''''abstenció dels Grups Municipals CIU i AGabstenció dels Grups Municipals CIU i AGabstenció dels Grups Municipals CIU i AGabstenció dels Grups Municipals CIU i AG ,,,,    i el vot a favor del Grup Municipal  ICVi el vot a favor del Grup Municipal  ICVi el vot a favor del Grup Municipal  ICVi el vot a favor del Grup Municipal  ICV ----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE....
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7777....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA DECLARACIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA DECLARACIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA DECLARACIÓMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER A LA DECLARACIÓ    
INSTITUCIONAL DE LES CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAUINSTITUCIONAL DE LES CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAUINSTITUCIONAL DE LES CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAUINSTITUCIONAL DE LES CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU

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

L’any 1984, l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir que “tots els pobles tenen dret a la 
pau” i que els Estats tenen l’obligació de protegir-lo i fomentar-lo mitjançant polítiques orientades “a 
l’eliminació de l’amenaça de la guerra, especialment la guerra nuclear, a la renúncia de l’ús de la força 
en les relacions internacionals i a l’arranjament de les controvèrsies internacionals per mitjans 
pacífics”.

La societat civil organitzada, mitjançant la Declaració de Drets Humans Emergents de 2007 va afirmar 
que “tots els éssers humans i els pobles en què s’integren tenen dret a que la vida humana quedi 
garantida per un sistema social en què els valors de pau i solidaritat siguin essencials i en què els 
conflictes es resolguin mitjançant el diàleg i altres formes d’acció social pacífiques” .

El juny de 2010 el Consell de Drets Humans de l’ONU va destacar “la important tasca que realitzen les 
organitzacions de la societat civil per a promoure el dret dels pobles a la pau i per codificar aquest 
dret” i després de refermar que “els pobles del nostre planeta tenen un dret sagrat a la pau”, la 
materialització del qual “constitueix un deure fonamental de tot Estat”, va demanar al seu consell 
assessor que preparés “un projecte de declaració sobre el dret dels pobles a la pau” .

La implicació de les ciutats catalanes en la defensa i promoció de la pau té un llarga trajectòria. Els 
municipis han desenvolupat programes de promoció de pau i solidaritat des del convenciment que, 
com a administració més propera a la ciutadania, tenen un paper clau en el foment de la cohesió 
social, la promoció del diàleg i la solució pacífica dels conflictes , la convivència ciutadana i el respecte 
als drets humans. Així mateix, els programes de sensibilització i educació per la pau que es duen a 
terme són una eina de primer ordre per al foment de la pau, la justícia, la igualtat i la equitat.

Actualment, el procés mundial de construcció de pau es desenvolupa en un context de guerres 
convencionals i d’accions d’agressió vers les poblacions, on prevalen els fonamentalismes, les 
polítiques d’exclusió social i les idees d’extermini dels que es consideren enemics. És per això que els 
municipis participants en aquest projecte volen redoblar els seus esforços per sensibilitzar les seves 
poblacions sobre aquest tema i donar a conèixer les experiències dels activistes per la pau per a la 
prevenció de conflictes, els acords de pau i el manteniment d’una pau duradora.
En aquest context:

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

1. Afirmem el nostre compromís amb la pau mundial i amb la solució pacífica de les controvèrsies, 
tot rebutjant qualsevol ús de la força armada que no sigui en exercici de la legítima defensa .

2. Manifestem el nostre compromís amb els constructors de pau: persones i entitats de la societat 
civil que treballen per assolir un món més just i equitatiu, com a forma de prevenció de conflictes 
latents; o que ho fan com a mediadors i facilitadors entre les parts en un conflicte obert, sigui nacional 
o internacional.

3. Ens comprometem a fer de la cultura de pau una eina per a promoure polítiques públiques que 
facin de les nostres ciutats espais de llibertat , convivència i de cohesió social . 

4. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a establir polítiques públiques de suport 
a la pau, i en particular a les persones i entitats constructores de pau, a escala nacional i 
internacional.

5. Instem a totes les administracions competents a crear un entorn propici perquè els constructors 
de pau puguin treballar lliures d’obstacles i d’inseguretat .
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6. Donem suport al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides en la seva tasca de codificació 
i divulgació del dret humà a viure en pau i instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a 
no donar suport polític, econòmic o de qualsevol altre tipus a tot govern que estigui infringint el principi 
de prohibició de l’ús de la força armada.

7. Traslladar l’acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat .  

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

 
7777....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU,,,,    
ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E I AG EN SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTURE I AG EN SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTURE I AG EN SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTURE I AG EN SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL FUTUR    
POLÍTIC DE CATALUNYA DELPOLÍTIC DE CATALUNYA DELPOLÍTIC DE CATALUNYA DELPOLÍTIC DE CATALUNYA DEL     9999    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE     2014201420142014

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

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre futur en 
llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur que s’emmiralla 
en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i segles d’història que 
s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els Decrets de Nova Planta que 
aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies . 

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de Catalunya, 
com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-cinquè aniversari de 
l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la supressió de la Generalitat, 
l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va tenir una expressió especialment 
brutal en el posterior assassinat del president Companys.

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va fer 
adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i catalanes que 
estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat majoritària del poble 
català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal Constitucional anul·lant part de 
l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 aprovat pel nostre Parlament i referendat pel 
poble de Catalunya va propiciar la primera manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern 
estatal l’any 2010. De llavors ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el 
suport de la majoria de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar 
Catalunya amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al 
món la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries 
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han exercit 
de pressió constant per garantir el procés.

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de recuperar 
llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític perquè es 
sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a prendre decisions 
que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta reivindicació 
democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social que ha optat per la 
via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i que respon al genuí 
caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota una història i tradició de 
compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans , socials i nacionals.

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per a la 
ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país marcada per la 
defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i les desigualtats, i la 
lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció.

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, jurídic i 
polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un principi 
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fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics . 

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després d’haver 
seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada pel Consell de 
Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de Catalunya .
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de 
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que ens 
hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada. 

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els recursos i les 
eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma coordinada amb el 
departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així mateix fem una crida a la 
ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.

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

PRIMER. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per decidir 
lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el compromís 
de l’Ajuntament de Granollers amb la realització de la mateixa, facilitant tots els recursos i les eines 
necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació, amb la convicció que podrà ser 
celebrada.

SEGON. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i 
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 de 
novembre dins el marc legal que és, des del nostre punt de vista, la Llei 10/2014 de 26 de setembre de 
consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana, aprovada pel Parlament 
de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus representants .

TERCER. Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president de 
la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris. 
També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés 
dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al 
president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea . 

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

MAJORIA SIMPLEMAJORIA SIMPLEMAJORIA SIMPLEMAJORIA SIMPLE,,,,    amb el vot favorable dels Grups Municipals del CIUamb el vot favorable dels Grups Municipals del CIUamb el vot favorable dels Grups Municipals del CIUamb el vot favorable dels Grups Municipals del CIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiA i dEUiA i dEUiA i dEUiA i d''''AGAGAGAG,,,,            
llll''''abstenció del Grup Municipal del PSCabstenció del Grup Municipal del PSCabstenció del Grup Municipal del PSCabstenció del Grup Municipal del PSC ,,,,    i el vot en contra del Grup Municipal del PPi el vot en contra del Grup Municipal del PPi el vot en contra del Grup Municipal del PPi el vot en contra del Grup Municipal del PP ....

Alcalde: Moltes gràcies, obrim ara un torn d'intervencions, com sempre, del Grup menor al Grup amb 
major número de membres. Endavant senyor Mur, pel Grup Acció Granollers té la paraula,  

Senyor Mur: Gràcies. En tot cas, quan vaig estar preparant aquesta intervenció tenia la notícia de què 
membres de l'Assemblea Nacional Catalana, membres d'Òmnium Cultural vindríeu a donar suport, 
això s'ha desbordat. En tot cas us agraïm a tots que sigueu aquí per donar suport a aquesta moció, 
aquest és un tema que és evident i que queda palès de què importa, de què ens interessa, de què el 
tenim a dins, ho dic perquè a vegades en intervencions que fem se'ns diu aquest tema està molt 
reiteratiu, que ens repetim molt, que estem parlant sempre del mateix. 
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Mireu aquest Ple mai ha estat tan ple com avui, i per tant normalment ens expressem entre nosaltres, 
a vegades sí que hi ha algunes persones que ens acompanyen, poques, avui és un plaer poder 
explicar el que volem explicar i explicar-us-ho a vosaltres que segurament teniu també ganes de 
sentir-ho.

Per tant, gràcies per ser aquí, gràcies per ajudar-nos a tirar aquest projecte endavant, que és un 
projecte de tots, per això està molt bé que hi siguem tots.
La maduresa democràtica de l’estat espanyol té indicis de regressió, jo avui diria que ja no té indicis, 
és clarament regressiva més que de maduresa. Circumstància que s’ha posat de manifest quan 
després d'utilitzar diferents vies per poder fer una consulta no hi hagut manera d’arribar a un acord.
De fet és el mateix Estat espanyol que mai ha estat capaç de posar en valor la seva riquesa lingüística 
i cultural, que mai ha abandonat la seva actitud prepotent i que ens ha tractat com a súbdits i no com a 
ciutadans i ciutadanes.
També van demostrar la seva immaduresa democràtica escapçant un Estatut d’Autonomia que va ser 
aprovat per una majoria democràtica del Parlament de Catalunya i que després d'una primera 
rebolcada, considerable, per part del Parlament espanyol, i malgrat haver estat aprovat per la 
ciutadania per la via d’un referèndum va ser  trinxat per un Tribunal que s 'anomena Constitucional.

Davant d’aquesta desprotecció absoluta per part de l’Estat espanyol, amb l’experiència que tenim 
acumulada després de 37 anys, amb la certesa de què la Constitució espanyola va ser un instrument 
absolutament controlat pel poder militar, l’única sortida que tenim per poder decidir el nostre futur és 
emparar-nos en la Llei de consultes no referendàries i de participació ciutadana aprovada pel 
Parlament de Catalunya. Una Llei que contràriament al que ens volen fer creure té totes les garanties 
legals que marquen tant l’Estatut d’Autonomia i la Constitució espanyola. Una altra cosa serà si alguns 
partits com el PP i el PSOE , mitjançant el Tribunal Constitucional utilitzen la Constitució no com una 
Llei que ha de garantir els principis democràtics bàsics sinó com un instrument per garantir el status 
quo del que fa anys que gaudeixen.

La Constitució no pot ser un carrer sense sortida, de fet m’atreveixo a dir que no deixar votar a un 
poble és anticonstitucional.
La Llei que s’ha aprovat també possibilita, això és important que ho sapigueu els ciutadans i 
ciutadanes dels municipis de Catalunya a poder demanar consultes sobre temes del municipi a partir 
de la recollida de signatures, per tant aquesta Llei no només és una eina a nivell nacional sinó que 
també és una eina a nivell local.

Avui, a banda de disposar de la Llei, hem estat convocats pel President de Catalunya a una consulta 
perquè els ciutadans d’aquest país expressin la seva voluntat sobre quin és el futur polític que 
desitgen. Hem sentit darrerament tant a membres del PSC i l’Alcalde Mayoral ens ho deia en el Ple de 
l’Estat de la ciutat, deia que no volia que hi haguessin catalans de dues categories, catalanes de dues 
categories. També he sentit a membres del PP dir que aquesta consulta, la del 9N, trenca la cohesió 
ciutadana, fractura la societat civil, etc. Mirin, el que fractura la societat civil, el que distingeix a la gent 
que viu a Catalunya és que hi hagi rics molt rics i pobres molt pobres, però preguntar que és el que 
pensen els ciutadans ni fractura, ni trenca cap cohesió, d’això se’n diu democràcia i prou.

En un país normal, avui segurament, el que estaríem fent és debatin, tots els partits polítics, les 
nostres postures en front de la consulta, convencent-us a tots vosaltres doncs perquè votéssiu l'opció 
que hem escollit. Per contra el Govern espanyol el que ha fet és interposar un recurs contra  la Llei i la 
convocatòria de consulta, aquesta ha estat la seva gran aportació democràtica, aquesta ha estat la 
seva gran aportació democràtica.

Ha arribat l’hora que el poble català, que avui ja és un poble divers amb gent de molts indrets 
diferents, decideixi per ell mateix. No ens podem permetre que ningú ens marqui el camí a seguir, fins 
ara quan ho han fet no ha estat mai en benefici nostre. Com deia el nostre company i Alcalde de 
Caldes de Montbui, Jordi Solé, deia: tenim una triple majoria, la majoria dels ciutadans, demostrada fa 
molt poc, la majoria del Parlament, demostrada també fa molt poc, i la majoria dels ajuntaments. 
Tenim 3 majories.

Avui l’Ajuntament de Granollers s’adhereix als municipis que donen suport a la llei de consultes i a la 
convocatòria de la consulta del 9 de novembre i ho fem amb l’abstenció del PSC, que avui més que 
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mai si que podem dir que és una postura grisa, ni si ni no. Ens hagués agradat que aquest moment 
històric ens haguessin acompanyat amb un si. Ara és l'hora de ser valents, de no deixar-nos espantar 
per amenaces, de no fer, de fer, perdó, un darrer esforç, en democràcia es guanya o es perd, però mai 
ningú es rendeix, continuem defensant el mandat democràtic i legal de votar el 9N, defensar-lo és 
defensar la democràcia, la democràcia és obeir la voluntat dels ciutadans, no acceptarem que un 
Tribunal del PP i del PSOE ens prengui un dret fonamental, perdó un Tribunal polític del PP i del 
PSOE, ens prengui un dret humà fonamental. Votar és un dret, el 9 de novembre votarem  perquè 
volem ser lliures, el 9 de novembre votarem perquè volem un nou país, el 9 de novembre votarem  i 
guanyarem.

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula, el senyor Josep Casasnovas, per Iniciativa per Catalunya 
Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Endavant,

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde, primer de tot, el nostre Grup creu que la suspensió del decret 
de la consulta per part del Tribunal Constitucional és un gest polític que no correspon a un Tribunal 
Constitucional, no li correspon amb ell. No s'havia produït en altres ocasions i ens sembla vergonyós. 

Al Tribunal Constitucional no li correspon resoldre problemes polítics. Aquesta actuació d'urgència 
com la d'ahir manifesta que és una actuació més de caràcter polític que no pas jurídic. El Tribunal 
Constitucional té l'obligació d'actuar amb perfecta imparcialitat en el fons i en la forma, actuant sense 
pretensions polítiques com entenem que ha actuat.

Tot i això, hem aprovat aquesta  moció amb la convicció que es podrà celebrar la consulta el 9 de 
novembre. Aquesta és una moció en la que cal ressaltar el consens en la seva elaboració posant en 
comú tradicions polítiques i posicions ideològiques molt diverses . 

Aquest és l’exemple de la força de la unitat que seria encara més potent i inclusiva, incorporant al 
PSC. Ja varem apel·lar al seu vot favorable, però no ha estat possible amb la seva abstenció, tot i 
facilitar l'aprovació.
 
Iniciativa Verds Esquerra Unida reiterem la defensa del dret a decidir i la nostra aposta per una 
consulta el 9 de novembre. 

Expressar la nostra satisfacció per l’èxit de mobilització pacífica i massiva que ha representat la 
manifestació celebrada a Barcelona durant la Diada Nacional i felicitar a les entitats organitzadores i a 
la ciutadania que hi van participat i constatar que ha estat una nova mostra de la voluntat majoritària 
del poble català de voler decidir el seu futur 

La mobilització pel dret a decidir és una expressió de la necessitat de canvi en l'àmbit nacional. 
Aquesta mateixa reivindicació democràtica també s'expressa en altres àmbits que ens afecten. No 
només els nostres drets nacionals estan amenaçats. També els drets socials, els drets laborals, i la 
mateixa democràcia. No es pot reivindicar el dret a decidir la relació amb l'Estat espanyol, i negar el 
dret a decidir davant dels poders econòmics i financers que imposen els seus interessos i provoquen 
la degradació de la vida de la gent. 

Tot i la suspensió del decret de la consulta per part del Tribunal Constitucional entenem que l'Estatut 
d’autonomia, en l’article 29, reconeix el dret de participar dins del conjunt de drets i principis rectors 
que han d’inspirar l’acció dels poders públics de Catalunya. Un dret que també reconegut a l’article 23 
de la Constitució quan disposa que la ciutadania té dret a participar en els afers públics de manera 
directa. 
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L’Estatut ha desenvolupat aquest dret amb més intensitat i més concreció, reconeixent el dret a 
promoure la convocatòria de consultes populars a la Generalitat i als ajuntaments, en matèria de les 
competències respectives.

L’article 122 de l’Estatut preveu la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de consultes 
populars d’àmbit local i també la competència exclusiva per promoure consultes populars en l’àmbit de 
la seva competència.

Per tant, l’objecte de les consultes són  qüestions polítiques, de transcendència especial per a la 
ciutadania en l’àmbit de les competències de la Generalitat, entesa en els termes de l’article 2.1 de 
l’Estatut d’Autonomia. Això vol dir que no es tracta d'un referèndum encobert. 

Altrament la consulta no és jurídicament vinculant, té un caràcter consultiu d’acord amb la Llei que 
l’empara. Es tracta de demanar l’opinió a la ciutadania i iniciar els processos polítics, les negociacions 
i els canvis normatius necessaris per assolir el mandat de la ciutadania. És evident que tindrà 
importants conseqüències polítiques, i per tant, la nostra tasca des de la força de la unitat, el consens i 
la cohesió social és fusionar la legitimitat amb la legalitat . 

La consulta té garanties democràtiques i una vegada convocada pel Govern de la Generalitat és 
indiscutible. No pot haver-hi succedanis. Que la consulta es faci a tot el país i amb condicions, donant 
compliment a les previsions de la Llei de consultes .

El problema no s'ubica entre les forces polítiques catalanes, el problema és Rajoy i el PP. Qui posa 
obstacles a la consulta és Rajoy. I per això cal fermesa en defensar-la. Només l’actitud 
antidemocràtica del govern del PP i d’un conjunt d’Institucions estatals que fan una lectura centralista i 
reduccionista de la Constitució espanyola, poden intentar aturar aquesta consulta. És una 
irresponsabilitat del govern Rajoy torpedinar el procés democràtic de consulta a la ciutadania, 
allargant i enconant el conflicte polític existent, i una prova del caràcter immobilista del bipartidisme 
espanyol. 

Per poder celebrar un referèndum, el mes d’abril les forces catalanes pro consulta van dur al Congrés 
de Diputats la proposta de cessió competencial de la Generalitat. Una majoria de la cambra dels 
Diputats, des d’una interpretació tancada, centralista i retrògrada de la Constitució de 1978, varen 
oposar-se a cedir a la Generalitat la capacitat de convocar un referèndum tal com preveu l’article 
150.2 del mateix text constitucional, possibilitat reconeguda com a legal i viable per una gran part dels 
millors experts en Dret Constitucional tan aquí a Catalunya com a Espanya. Però van votar 
negativament tant el PP com el PSOE allunyant la legalitat que ells sempre argumenten, va quedar 
demostrat que només tenen una visió  centralista i partidista, ara escoltem que alguns estan per 
reformar la constitució o per dialogar quan en tot aquest temps no han fet res, dons si volen i tanta 
voluntat de diàleg tenen ara, abans del 9 de novembre poden modificar la Constitució, com varen fer 
un estiu amb nocturnitat i “alevosia” per satisfer els mandats de la senyora Merkel en matèria 
d'estabilitat pressupostaria. La solució és votar. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Pel Partit Popular té la paraula el senyor Fermín Gutiérrez. Endavant senyor 
Gutiérrez,

Senyor Gutiérrez: Gràcies senyor Alcalde. En primer lugar tenemos que denunciar el uso partidista 
que se hace   
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Alcalde: Perdó, perdó. Perdó, perdone, el senyor Gutiérrez té dret a parlar, i en tot cas l'escoltarem. 
Atenció,    

Senyor Gutiérrez: Crec que sí. 

Alcalde: Demano atenció per les paraules del senyor Gutiérrez, endavant.

Senyor Gutiérrez: Que se hace de este Ayuntamiento con el objetivo de apoyar una consulta, que no 
tiene cabida en la vigente legalidad democrática. 
Cataluña nunca tuvo tantas competencias, ni tanta soberanía política como en la actualidad.
No se trata sólo de un problema de democracia, ya que la democracia no se entiende sin el respeto a 
las leyes con que la propia democracia nos dota.
En democracia y con democracia las leyes se cambian, ni se desobedecen, ni se ignoran.
El derecho a la autodeterminación en el derecho internacional, es el derecho de los territorios 
colonizados, y Cataluña ni es, ni ha sido nunca una colonia,   

Alcalde: Perdó. Perdó, demano. Perdó senyor Guitérrez, demano respecte, demano respecte per la 
intervenció del senyor Gutiérrez. Escoltem, i seguim així doncs els torns que teníem previstos. Sí? 
Endavant senyor Gutiérrez,  

Senyor Gutiérrez: Si no que ha sido y somos parte integrante de España.
El aval del Consejo de Garantías Estatutarias lo ha sido solo con los votos de los consejeros 
propuestos por CiU y de ERC, ya que los del PSC, ICV y PP se opusieron. Ahora bien, cuando el PSC 
y el PP preguntamos por la constitucionalidad de la pregunta que se pretende realizar , no contestaron, 
y no contestaron porque saben que no cabe ni en la Constitución, ni en el Estatut. La independencia 
de Cataluña, no es una competencia de la Generalitat. 
Utilizar esta ley para hacer un referéndum independentista, vulnera el art. 122 del Estatut, en cuyo 
artículo se establece que las consultas deben realizarse sobre competencias de la Generalitat. Pero 
además esta ley pretende llamar consultas no referendarias, a lo que en realidad es un referéndum.
También resulta curioso que algunos digan que el derecho a decidir sirve para todo, pero sin embargo 
la propia ley prohíbe preguntar sobre impuestos o sobre recortes.
Nuestro NO a esta propuesta es en realidad un SI:
Si a la democracia, si al estado de derecho y si a la convivencia.
Si a Catalunya, si a España y si a Europa.

Nosaltres volem una Catalunya forta, unida, i a més a més, legal. Aquesta moció compta amb el 
suport dels 8 regidors dels 25 d'aquest plenària i que representa un 32% dels regidors aquí presents, 
per tant, aquesta moció a tirat endavant amb l'abstenció del PSC, i només amb 8 vots favorables. 
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Tornem a veure el PSC indecís alhora de pronunciar-se, però és igual, perquè amb l'abstenció en 
aquest cas és un sí. Senyor Alcalde, vostè fa allò que aquell digué, "ni quito ni pongo Rey, pero ayudo 
a mi señor". Moltes gràcies. 

Alcalde: Si us plau, si us plau. Té la paraula per Convergència i Unió, el senyor Alex Sastre. Endavant 
senyor Sastre,

Senyor Sastre: Moltes gràcies senyor Alcalde. Bé, bona nit a totes i a tots. La veritat és que aquesta 
és una intervenció insòlita en aquest mandat, de fet és insòlita per primera vegada des de fa 8 anys, i 
ho ha dit abans el senyor Alcalde, quan es va aprovar l'Estatut. Els Grups Municipals poden ara 
explicar en el Ple el sentit del vot en una moció, que habitualment es debat a porta tancada a la Junta 
de Portaveus.
No sabem si aquesta serà la darrera vegada fins d'aquí molt temps un altre cop, perquè no sabem 
tampoc que dirà el nou ROM, el Reglament Orgànic Municipal, ni quan veurà la llum. I l'excepcionalitat 
del moment polític en el que vivim no ens permet descartar una altra ocasió especial en les properes 
dates. I per què és especial aquesta moció? Per què podem intervenir avui? Què la fa diferent de 
tantes altres mocions, moltes d'elles de país, que hem aprovat en aquest Ajuntament en aquests 
darrers 8 anys?
Deixeu-me apuntar una idea: La unitat. La unitat de les forces polítiques, però sobretot l'incontenible 
unitat del mon municipal per impulsar el procés que viu aquest país i que ha de culminar sí o sí en la 
possibilitat que els catalans puguin, mitjançant una votació, decidir el seu futur col·lectiu. Amb una 
data concreta, el 9 de novembre de 2014. Ja són, i això són dades d'ahir, per tant avui segurament 
s'han actualitzat, sense tenir en compte els ajuntaments que s'hagin pogut adherir avui, 874 
ajuntaments que han donat suport a la consulta del 9 de novembre. Segurament si saben quants 
municipis té Catalunya, que és 947, doncs 874 sobre 947 és una xifra no gens menyspreable. Avui 
seran 948 com a mínim, perquè aquest Ajuntament si sumarà.

Qui diu que aquests és un procés del President? Qui diu que davant aquestes xifres que aquest és un 
procés del Govern? Avui queda més clar, d'una vegada per totes, que aquest és un procés que no va 
de dalt a baix, sinó que és un procés que surt de la gent, que l'impulsa i que l'impulsa la societat civil 
que és el veritable motor d'aquest país.

Fa unes setmanes juntament amb els companys d'Esquerre Republicana i d'Iniciativa per Catalunya 
Verds Esquerra Unida i Alternativa, vam presentar aquesta moció, davant dels mitjans de comunicació 
jo vaig dir unes paraules que avui m'agradaria recordar, vaig dir: volem portar a l'Ajuntament de 
Granollers, allà on sigui, no allà on calgui per garantir la realització de la consulta. I així ho hem fet, 
per nosaltres no quedarà. Jo també voldria agrair en aquest cas l'abstenció del Partit Socialista, que 
permet que aquesta moció es pugui tirar endavant, però vull matisar una cosa, també llegia que la 
proposta, que la moció, tirava endavant gràcies a aquesta abstenció, no: la moció tira endavant 
gràcies als Grups que li han donat suport, perquè en altres llocs també hi ha hagut una abstenció, i no 
s'ha aprovat la moció perquè no hi ha una majoria de gent que vol la moció, que vol la consulta en 
aquest cas.

La unitat, no perdó, la veritat és que quan vam presentar aquesta moció era impossible predir la 
situació que avui ens trobaríem, de fet en la situació en què vivim és impossible predir que ens podem 
trobar ni demà mateix. La Llei de consultes i el Decret de convocatòria d'aquesta mateixa suspesos 
pel Tribunal Constitucional, la voluntat de votar del poble de Catalunya, silenciada, i davant de tot 
això, que ens trobem? Doncs ens trobem un país més viu que mai, que es revela contra la injustícia, 
que ens volem disfressar de justícia, una falsa justícia exercida per un tribunal polític nomenat pels 2 
principals partits espanyols.
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Ens parlen constantment, segur que ho heu sentit moltes vegades, d'estat de dret, però el seu principi 
fonamental és la separació de poders, d'aquest estat de dret, la independència entre el poder 
executiu, legislatiu i judicial, principi que “flagrantment” es vulnera en actuacions com les d'ahir del 
Tribunal Constitucional. Deia un socialista històric, Alfonso Guerra, si el recordeu, en un moment en 
què el PSOE va reformar la Llei del poder judicial i va deixar anar una frase mítica que és: 
"Montesquieu ha muerto", Montesquieu era el filosof francès que va proposar la separació de poders, 
doncs avui podríem dir "Montesquieu ha muerto i hi ha gent que està ballant un zapateado a sobre la 
seva tomba”.

L'única situació, ai, l'única solució, perdó, a l'actual situació de Catalunya passa per reconèixer, no per 
votar només, per reconèixer des de l'Estat espanyol que som una nació perquè aquí rau el veritable 
problema, cosa que, reconèixer que som una nació, automàticament ens converteix en subjecte 
polític, i els subjectes, polítics en aquest cas, tenen la capacitat de decidir el seu futur.

Alguns diuen també que aquest procés que estem portant a terme, genera frustració, doncs home, si 
hem de parlar de frustració, jo no tinc valor de parlar de frustració al meu pare, la mare del qual va 
fundar un partit independentista a Granollers els anys 30, que va tenir dos germans a la guerra, que ha 
passat una guerra, una postguerra, i 40 anys de franquisme, i, jo no li puc dir al meu pare que 
frustració significa intentar poder decidir el seu futur. I jo no puc parlar tampoc de frustració quan una 
Llei que és la Constitució, m'encotilla a mi personalment, i jo n'havia nascut quan es va votar aquesta 
Llei, per tant, si hem de parlar de frustració, jo crec que ho hem de fer, en els termes adequats.

Decidir el nostre futur, això volem fer. I alguns volem ser lliures, i d'altres no, perquè d'això va la 
consulta, de què el senyor Gutiérrez i el Partit Popular també puguin parlar, i també puguin dir que no 
volen la independència, i ho puguin posar en una urna, no només dir. I alguns volem ser lliures, per 
poder viure millor, no per cap altra història, per poder gestionar els nostres propis recursos, perquè no 
ens trobem amb injustícies com els Pressupostos generals de l'Estat, que s'han presentat avui mateix, 
perquè els ajuntaments, com en el que estem avui, també puguin percebre aquests recursos que 
Catalunya genera i ara volen, 16.000 milions d'euros a l'any.

Senyora Ortego, avui parlàvem de recursos, doncs facis independentista, perquè és això el que 
volem, gestionar els nostres recursos. I tantes altres coses, segur que cada un dels assistents que 
esteu avui aquí podríem dir uns dels motius pels quals hem de votar .

Acabo, això de la política, va d'arriscar, perquè va de transformar el mon en que vivim, i per fer això hi 
ha que arriscar sí o sí. I ara, ens toca fer-ho, la causa s'ho val, altres es van deixar molt més que 
simplement un risc o una votació en un Ple. Ara és l'hora, ho hem dit molt els últims dies, i no pensem 
fallar, fermesa, fermesa i fermesa, unitat, unitat i unitat. I acabo amb una frase d'un personatge que 
ara està molt de moda perquè l'han fet sortir molt per la tele que és Jhoan Adams, que va ser 
coredactor de la declaració d'independència dels Estats Units i segon president d'aquell país, que va 
dir una frase: "mentre visqui, deixeu-me tenir un país, un país lliure".  

Alcalde: Moltes gràcies senyor Sastre. Té la paraula el senyor Terrades, pel Grup Socialista.

Senyor Terrades: Deia Pasqual Maragall, el catalanisme esdevé sentiment en la mesura que reconeix 
i valora l'existència d'uns ciutadans i d'unes ciutadanes que viuen uns problemes i que tenen unes 
necessitats. El catalanisme esdevé sentiment de comunitat quan dona resposta i oportunitats, un per 
un, a tots els seus ciutadans. Aquesta ha estat la nostra guia, la guia del Partit dels Socialistes de 
Catalunya, des de fa més de 30 anys, un país millor, més just i més igualitari. L'intent de relligar els 
drets socials i els drets nacionals , li repeteixo, és l'anhel del socialisme català.
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Avui constatem l'esgotament del pacte constitucional malgrat el que fins avui ha significat d'avenç a la 
nostre societat. Tenim un problema de fons, que no és altre que la necessitat de donar sortida política i  
democràtica al malestar de sectors molt importants de la societat catalana sobre l'actual relació de 
Catalunya amb la resta de l'Estat. Nosaltres creiem que així no podem seguir, que no hi haurà solució 
estable que no passi per donar la paraula als ciutadans.

La solució al problema de fons, que per nosaltres passa no per una consulta sinó per un referèndum 
ha d'arribar per la via del diàleg, de la negociació, i del pacte, creiem que no hi ha cap altre camí. Avui 
ens abstindrem en la votació de la moció que se'ns presenta, i no farem de majoria de bloqueig. Volem 
votar, si volem votar, però creiem que aquesta Llei, que aquesta Llei que va aprovar el Parlament de 
Catalunya, que empara nous espais per aprofundir la participació ciutadana a nivell nacional i a nivell 
local, no empara una pregunta per fer que sigui de caràcter refrendaria. I les coses des del nostre punt 
de vista, s'han de fer bé, dins el marc de la legalitat, dit d'una altra manera, les Lleis les canvien les 
Lleis, i al conjunt de les Lleis és la legalitat en la que estem, ens agradi o no ens agradi.

I per què ho volem fer dins el  marc de la legalitat? Per 3 qüestions:
Primera, perquè aquest referèndum tingui reconeixement intern, que no es pugui discutir internament 
a Catalunya, però que tampoc es pugui discutir a la resta de l'Estat espanyol, i que tampoc es pugui 
discutir a nivell internacional . Des del nostre punt de vista, el camí l'han marcat el Canada i el Quebec, 
i el Regne Unit i Escòcia. Nosaltres instem al president Rajoy i al president Mas a rectificar les seves 
estratègies, de decisions unilaterals, que no portem enlloc. Per cert, el Tribunal Constitucional, que 
aquí alguns dels portaveus l'han qualificat de tribunal polític, no només té magistrats que han estat 
inspirats o proposats pel Partit Popular o pel Partit Socialista, també han estat proposats pel Partit 
Nacionalista Basc o per Convergència i Unió. I ahir la suspensió, va ser per unanimitat de tots els 
magistrats i magistrades del Tribunal Constitucional .

Dit això, nosaltres no som equidistants quan instem al president Rajoy i al president Mas a seguir 
negociant, no som equidistants, qui té més responsabilitat amb el problema de fons que tenim, des del 
nostre punt de vista és el Partit Popular. Jo encara recordo davant del Museu de Granollers, ara no fa 
gaires anys, una taula, una pancarta, un "tenderete", on membres del Partit Popular, o uns regidors, 
demanaven signatures en contra l'Estatut d'Autonomia i del procés d'Estatut d'Autonomia que estava 
tirant endavant el Parlament de Catalunya.

I torno a repetir, nosaltres volem votar des de la legalitat, per això avui no hem votat en contra 
d'aquesta moció, per poder canalitzar totes les veus. I perquè les veus en el nostre país són plurals, 
els que s'inclinen per la independència, les persones que deuen pensar que tot ja funciona i els que 
pensem que encara hi ha formules d'encaix de Catalunya dins de l'Estat espanyol.

Els socialistes catalans defensem la necessitat d'una reforma constitucional en sentit federal, ara no 
els hi explicaré tots els ítems que defensem, però que reconeix-hi, Espanya com a estat federal, que 
reconeix-hi Espanya com a realitat plurinacional, és a dir, una nació de nacions, que consideri que els 
temes lingüístics, educatius, i culturals com a competència estricta de Catalunya, o de la resta de 
nacions de l'Estat amb llengua pròpia, que reconeix-hi també la simetria competencial que atorga els 
drets històrics que ja estan reconeguts a la Constitució.  

Que constitucionalitzi també els principis de solidaritat i ordinalitat en el sistema de finançament,i que 
descentralitzi, crec que aquesta és la gran assignatura, una de les grans assignatures pendents, hi 
haguí una descentralització efectiva del poder judicial .

Estem vivint temps molt difícils, la crisi s'ha emportat moltes il·lusions per davant, i nosaltres el que 
fem, avui en aquest Ple, també en altres plens d'ajuntaments del país, també en el Parlament de 
Catalunya, instem al President Mas i al President Rajoy a seguir negociant i arribar a un acord per 
poder votar, perquè nosaltres també volem votar.

Alcalde: Moltes gràcies. Jo crec que s'han expressat totes les posicions, jo només voldria fer algun 
matís, per tal de deixar ben clara la posició institucional de l 'Ajuntament de Granollers.
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S'esmentava en  algunes intervencions l'abstenció del PSC en aquesta moció. Jo voldria només 
recordar que el dia 29 de juliol de 2014, a petició i instància de l'Assemblea Nacional Catalana aquest 
plenari, aquest plenari, la Junta de Portaveus millor dit, que representa aquest plenari, va aprovar, 
amb el vot de tots els Grups proposants que eren PSC, Convergència, Esquerra i Iniciativa, si no em 
falla la memòria, és a dir tots, una moció que deia: "assumim manifestar el nostre compromís i 
disposició a cooperar amb les nostres Institucions, per fer possible l'organització de la Consulta del 
dia 9 de novembre d'enguany i donar suport al President de la Generalitat quan faci la convocatòria 
d'aquesta consulta".

Aquest Ajuntament ja va prendre aquesta decisió, el que avui decidim és repetir, tornar, a fer aquesta 
afirmació. Nosaltres vam, el Govern, l'Equip que representa el Govern, va votar aquesta moció, i a 
més a més, la va fer palesa l'11 de setembre signant amb els companys de l'ANC, un compromís, vam 
signar col·lectivament.

Per tant, val la pena recordar que, el gruix essencial d'aquesta historia que és el suport i el 
recolzament al procés que ens porta al 9 de novembre, aquest Ajuntament ja l'ha adoptat. Una altra 
cosa és que la moció d'avui contingui elements, jo recomanaria una lectura extensa i intensa també 
dels seus apartats inicials, en el qual dons hi haguí alguns matisos en els que aquest Grup que 
representem, que representa el senyor Terrades, no li pugui donar suport, però l'element essencial, 
que és el suport a la consulta està ja adoptat per aquest Ple.

Tant és així que en aplicació d'aquest acord, com Alcalde de Granollers, ahir al matí, jo mateix amb 
vaig adreçar a la Vicepresidenta del Govern, i vaig parlar amb la seva Cap de Gabinet per tal de fer-li 
pales unes observacions pel que fa referència a les meses electorals que havien assignat a la ciutat. I 
recomanar, i immediatament després afirmar, que era millor un altre seguit de taules que tinguessin 
més que veure amb els processos electorals que fem habitualment. Per tant, no només hem complert 
el que vam acordar el dia 29 de juliol, sinó que la primera vegada que ens han preguntat sobre taules 
electorals, jo diria que hem estat el primer Ajuntament de Catalunya en fer la reflexió. I hem dit: les 
taules, per nosaltres, han de ser aquestes. Ho va fer aquest Alcalde per decret, consultant a tots els 
Grups Municipals, perquè com que ja preveia que no podríem portar-ho al Ple per ratificar-ho, per tant 
era bo que tinguéssim aquest acord adoptat. Per tant, està adoptat i remes a la Generalitat. 
Probablement suspès en aquests moments, com tot, però està aprovat, acordat, i remès a la 
Generalitat, i per tant complim els compromisos, i el compromís que vam assolir el dia 29 de juliol 
d'acompanyar el procés de consulta, perquè per nosaltres hi ha 3 principis bàsics.

Primer, s'ha dit reiteradament, no hi ha cap altra solució que anar a votar, l'encaix entre Catalunya i 
Espanya només ho poden decidir els ciutadans de Catalunya a traves d'una votació, i això ho he 
afirmat 1000 vegades, i ho torno a afirmar avui.

La segona qüestió, l'Ajuntament de Granollers ha de vetllar per la qualitat democràtica d'aquests 
procés, i per això el Grup del qual és portaveu el senyor Terrades, que hagués pogut exercir de 
majoria de bloqueig, no ho ha fet, ans el contrari.
En moments determinats a votat a favor de tot el procés i en aquest cas, perquè no es poden demanar 
contractes d'adhesió, el que ha fet ha estat deixar via lliure per tal d'avançar en termes de qualitat 
democràtica.

I la tercera, i aquí si que vull agrair especialment a la senyora Secretària la seva intervenció, és el que 
fa referència a la seguretat jurídica, la seguretat jurídica és un terme que no és meu, és del President 
Mas, avui ho ha tornat a expressar, Mas parla que hem de fer aquest procés amb la suficient seguretat 
jurídica, jo el faig meu, perquè les institucions tenim l'obligació de buscar aquesta seguretat, també 
per la ciutadania, en tot cas, hem de treballar amb aquesta perspectiva. Des d'aquest punt de vista, la 
moció que s'ha presentat, que van presentar els Grups proposants, ha tingut, si han sentit bé la lectura 
i algun portaveu hi ha fet esment, uns matisos, per tal de buscar la major seguretat jurídica del que 
votem, i del procés, i per tal aquest punt de vista, jo voldria agrair l'assessorament de la senyora 
Secretària que ha fet possible que avui aquest punt també es pugui veure. Moltes gràcies senyora 
Secretària.
                                  
En tot cas, la conclusió és molt fàcil, l'Ajuntament de Granollers va aprovar el dia 29 de juliol, obrir o 
acompanyar un procés, ho esta fent i té el compromís de fer-ho, i avui per tant, aquesta moció ha 
quedat aprovada. Moltes gràcies.
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TORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECSTORN DE PRECS ,,,,    PREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONSPREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

L'Alcalde pregunta als grups municipals si tenen algun prec o pregunta a realitzar i no es produeix cap  
intervenció. 

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. 

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