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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     10101010    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        28282828    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre 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, bona tarda a tots i totes, donem inici a la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del 
mes d'octubre.
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1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LES SESSIONS DELS DIESAPROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LES SESSIONS DELS DIESAPROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LES SESSIONS DELS DIESAPROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE DE LES SESSIONS DELS DIES    16161616    IIII    30303030    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE    
DEDEDEDE    2014201420142014

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a les actes de la 
sessió ordinària de data 30 de setembre de 2014 i extraordinària del dia 16 de setembre de 2014, i no 
havent-hi cap són aprovades 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    31313131    AAAA    35353535,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    2222,,,,    9999,,,,    16161616,,,,    23232323    IIII    30303030    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE    
DEDEDEDE    2014201420142014,,,,    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''''AQUESTESAQUESTESAQUESTESAQUESTES    
SESSIONS SSESSIONS SSESSIONS SSESSIONS S''''HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS,,,,    EN ELS TERMES DEEN ELS TERMES DEEN ELS TERMES DEEN ELS TERMES DE    
LLLL''''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    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

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    
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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 GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES    
FISCALS PER A LFISCALS PER A LFISCALS PER A LFISCALS PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

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

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril 
(LRBRL) regula el procediment per a l'aprovació i modificació de les Ordenances locals . 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació .

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats, i les dates de la nova aprovació i del començament de la seva 
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aplicació.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans .

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals  
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment .

Vista la memòria econòmico financera elaborada pel servei de planificació econòmica i control 
pressupostari, a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, 
i l'article 26.2 de la llei 8/1989, de 13 d'abril, de taxes i preus públics, en el qual es posa de manifest el 
valor de mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local i la previsible cobertura del cost del servei o de l'activitat administrativa, en cadascun dels 
supòsits que originen la imposició de taxes, preus públics o la modificació de les seves quotes .

Vist l'informe d'Intervenció i Secretaria de data 23 d'octubre

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals , d'acord amb el contingut que es recull a l'Annex.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals  dels IMPOSTOS, en els termes 
que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord: 

Ordenança fiscal 1.1 reguladora de l'Impost sobre bens immobles

Ordenança fiscal 1.2 reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança fiscal 1.4 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valors dels terrenys de naturalesa 
urbana

Ordenança fiscal 1.5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques
 
TercerTercerTercerTercer .... Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals de les TAXES que es citen a 
continuació, en els termes que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:

Ordenança fiscal 2.1 reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per 
l'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 2.2 reguladora de la taxa per serveis urbanístics

Ordenança fiscal 2.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d 'intervenció 
administrativa en l'activitat administrativa en l 'activitat dels ciutadans i de les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència , comunicació prèvia o 
declaració responsable i pels controls posteriors a l 'inici de les activitats

Ordenança fiscal 2.4 reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
Ordenança fiscal 2.5 reguladora de la taxa de cementiri municipal
Ordenança fiscal 2.7 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 

domiciliàries i altres residus municipals
Ordenança fiscal 2.8 reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 

defectuosament o abusivament a la via pública i per retirada de bens mobles 
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de la via pública

Ordenança fiscal 2.10 reguladora de la taxa de llicències de tall i ocupació de la via pública
Ordenança fiscal 2.11 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a 

les vies públiques municipals
Ordenança fiscal 2.13 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb 

mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, 
bastides, i altres instal.lacions anàlogues

Ordenança fiscal 2.14 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i 
cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal 2.15 reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb activitats
Ordenança fiscal 2.16 reguladora de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 

venda i publicitat
Ordenança fiscal 2.17 reguladora de la taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús 

públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres
Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals 

i serveis escolars
Ordenança fiscal 2.19 reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis 

de sanitat preventiva
Ordenança fiscal 2.21 reguladora de la taxa per l'homologació d'empreses del sector privat a la 

gestió de residus municipals a Granollers i altres serveis mediambientals
Ordenança fiscal 2.22 reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a 

favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès 
general 

    
QuartQuartQuartQuart.... Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal de contribucions especials, amb el 
contingut que es recull en l'Annex.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Exposar al públic els anteriors acords, durant trenta dies hàbils,  en el Butlletí Oficial de la 
Província, tauler d'edictes, així com també en un diari dels de més difusió de la província .

Durant el període d’exposició pública, les persones interessades que  tinguin un interès directe o 
resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense 
perjudici d'haver de publicar al BOP i tauler d'edictes el text íntegre de les modificacions aprovades.   

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

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bona tarda, iniciem ara un debat important, ja que el que avui 
aprovem determina quins seran els impostos i taxes que s'aplicaran a la ciutat de Granollers durant 
l'exercici 2015.

Per començar, m'agradaria remarcar que quan vam elaborar la proposta del text per part de l'Equip de 
Govern vam tenir clar que aquesta havia de complir tres objectius que havíem de ser capaços 
d'equilibrar i que ens havien de servir per prendre determinades decisions: d'una banda la voluntat de 
continuar tenint una pressió fiscal moderada a nivell del què és fiscalitat municipal .

 D'altra banda, una preocupació també pel manteniment de la bona salut financera de la hisenda 
municipal. 
I en tercer lloc mantenir el nivell de serveis que presta l 'Ajuntament.
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 Amb aquestes tres premisses, també calia analitzar el context en què s'aplicaran aquestes taxes i 
aquests impostos i per tant, calia fer una nova reflexió al voltant de la crisi econòmica i de les seves 
terribles conseqüències.

Encara és elevada la xifra d'aturats, encara masses famílies amb tots als seus membres a l'atur i 
encara molts granollerins i granollerines que ja han esgotat els seus subsidis d'atur i els ajuts 
familiars. Així a més a més, no es detecta tampoc un increment d'activitat econòmica ni a nivell 
comercial ni industrial ni en el sector de la construcció, i per tant no podem esperar un increment 
d'ingressos que es deriven d'aquestes activitats. Per últim, a més, calia també tenir en compte que en 
el marc de finançament dels ens locals, seguim en un moment d'incerteses respecte als recursos que 
aportaran altres administracions a determinats programes però també amb el propòsit de no voler 
renunciar per part de l'Ajuntament a prestar determinats serveis i fins i tot a seguir impulsant polítiques 
socials i econòmiques malgrat que no siguin de la nostra competència. 
Amb tot això, amb aquest context, la proposta que vam plantejar des de l'Equip de Govern és la de no 
aplicar cap increment per tercer exercici consecutiu en la pràctica totalitat d'impostos i taxes 
municipals.

Pel que fa a l'IBI, com saben, se segueix aplicant l'increment del 10% que va imposar el govern de 
l'Estat i que es va aplicant des de 2012. En aquest impost es mantindran les bonificacions per a 
famílies nombroses que no arribin a determinats llindars d'ingressos, així com les bonificacions per 
instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. 
L'IVTM tampoc s'incrementa, i es mantenen les bonificacions per a vehicles híbrids, bimodals o poc 
contaminants, i que com saben van des del 50% fins al 75% de bonificació.

 Tampoc s'incrementen les plusvàlues, i només destacar que per tercer any, l'obligat a pagar-la en els 
processos d'execució hipotecària o de dació en pagament serà l'entitat financera que s'adjudica la 
finca.

La taxa d'escombraries domiciliària, no s'incrementa, i continuen en vigor les bonificacions del 50% o 
del 100% per aquelles llars amb dificultats econòmiques, ciutadans beneficiaris de la renda mínima 
d'inserció, pensionistes amb pocs recursos, persones amb minusvalideses.

 Consolidem els canvis realitzats l'any passat en la taxa d'activitats per a activitats innòcues i que van 
suposar rebaixes d'entre el 50% i el 74%.

 Aquest és a grans trets el contingut de les Ordenances Fiscals per l'exercici 2015, aquest cop però, 
lliguem en aquesta proposta un compromís a nivell pressupostari i és que donada la complicada 
situació econòmica de moltes famílies granollerines, des de l'Equip de Govern adquirim el compromís 
de reservar una partida pressupostària per subvencionar l'IBI, tot o en part a aquelles famílies que per 
la seva situació econòmica no puguin fer-hi front. Ens comprometem a reservar una partida de 
100.000 euros, i esperem poder establir els requisits i els criteris d'atorgament amb la resta de Grups 
Municipals, tot constituint una comissió o un grup de treball que pugui elaborar una proposta. Aquesta, 
com deia, és una mesura que té caràcter pressupostari, però que en tot cas volia deixar molt clara 
perquè és un compromís en ferm que d'aquí a poques setmanes podran veure materialitzat en la 
proposta que farem de pressupost de cara l'exercici 2015. Pel que fa a aquesta mesura els haig de dir 
que crec que tots els grups l'han valorada positivament tot i que potser hi ha altres decisions del 
conjunt de proposta d'ordenances que potser no han compartit.

 Aprofito també per agrair també les aportacions fetes per tots els Grups a la proposta inicial que vam 
fer, però també haig de dir que moltes de les propostes no anaven acompanyades del corresponent 
estudi econòmic respecte a quina és la repercussió de les mesures proposades en la recaptació i per 
tant quina era l'afectació a nivell d'ingressos municipals. Altres propostes no les hem pogut tan sols ni 
estudiar-les, perquè la llei no en permet la seva aplicació, i altres les hem descartat perquè alhora de 
traduir-les a xifres realment parlàvem d'imports pocs significatius com també alguns Grups alhora de 
fer números n'han reconegut.

 M'hauria agradat per part d'alguns dels Grups que haguessin fet una valoració positiva de la nostra 
proposta i els nostres arguments, que valoressin el fet de congelar impostos i taxes per tercer any 
consecutiu amb els objectius dels que he parlat a l'inici. Finalment en alguns casos no ha estat així, 
més endavant en un segon torn podem comentar de manera més concreta alguna de les postures, 
però per a nosaltres sí que m'agradaria remarcar que era essencial situar-nos en una posició que ens 
permetés reeditar el Pla de Xoc o mesures similars d'estímul a l'activitat econòmica i a la contractació. 
Gràcies.
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L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé, nosaltres transmetre-li a la Regidora que sí que valorem l'esforç que 
han fet. És cert que alguna de les propostes que nosaltres havíem fet, i s'ha pogut demostrar quant a 
bonificacions, tenien un impacte menor. Feu esment de la manca d'estudi econòmic precisament 
nosaltres havíem fet un reguitzell de preguntes per obtenir aquesta informació, que no se'ns ha 
contestat fins, en fi, no tenim resposta encara, però en tot cas com que van arribar molt tard, puc en tot 
cas justificar que no hi haguí la resposta, però que quan hem fet les nostres propostes, sí que hem 
demanat també que impactava, o que implicava aplicar aquelles propostes, per tant sí que havíem 
demanat, per dir-ho d'alguna manera, aquest estudi econòmic.

Nosaltres aquest estudi econòmic, com es pot imaginar des de l'oposició no el podem fer, no tenim les 
dades, per això les vam demanar, per saber si les nostres propostes tenien sentit o no. Donat que en 
aquest sentit hi ha un cert desconeixement del que fem i del que no fem, però en tot cas, des 
d'Esquerra Republicana el que hem intentat és que aquestes ordenances mantinguessin un contingut 
diguem-ne social, i en aquest sentit les nostres propostes anaven, per dir-ho d'alguna manera, a 
millorar bonificacions que hem de reconèixer i dir clarament que ja també s'estan aplicant, simplement 
en alguns casos és un tema de llindars, en alguns casos és un tema de fitxar unes rentes diferents 
perquè se'n poguessin beneficiar els ciutadans. 
Tot això semblava que en el fons, impactava en la recaptació i impactava de forma molt lleu en la 
butxaca de cada ciutadà, per aquesta raó hem acceptat que aquestes propostes majoritàriament 
doncs no prosperessin, tot i que estan reflectides en les Ordenances, perquè l'any passat ja si vam 
incorporar, simplement anàvem a millorar, una mica.

 El que sí que valorem molt positivament és el fet que aquelles persones que tinguin dificultats de 
pagar l'IBI doncs s'haguí buscat un mecanisme per ajudar-los a què això sigui possible, entenem que 
via bonificacions hi ha lleis que ho prohibeixen malauradament, unes lleis que ens hauríem de revisar 
tots plegats,. I en tot cas, s'han de buscar camins alternatius per poder ajudar a les persones que en 
aquests moments estan passant-ho malament, i per tant en aquest sentit agraïm que hi haguí hagut 
aquesta iniciativa de decidir pressupostar unes subvencions per donar suport a l'IBI. Nosaltres teníem 
un tema que ens era important que era el tema de l'expedició d'informes d'arrelament social, que 
afecta la gent immigrada, que ha arribat al nostre país, i que té un cost, que era un cost francament no 
exagerat, però per aquestes persones sí que era un cost important. I hem arribat a un acord amb 
l'Equip de Govern que aquesta expedició d'aquest informe no tingui cost i que en tot cas que aquesta 
gratuïtat es mantingui sempre que la petició d'informes sigui cada 6 mesos, perquè a vegades aquests 
informes doncs no serveixen i se n'han de fer de nous. 

Per tant, com que hem vist que aquestes ordenances en definitiva, que són l'eina que tenim els 
ajuntaments i les administracions públiques per d'alguna manera incorporar els diners per poder fer 
l'activitat, que toqui a la ciutat i oferir els serveis que toquin, hem vist que hi havia un esforç important 
per part de l'Equip de Govern, la nostra posició aquest any serà votar-hi a favor. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies senyor Mur. Té la paraula el senyor Casasnovas.  

Senyor Casasnovas: Sí, gràcies Alcalde. Per començar sobre la intervenció de la Regidora quan ha 
parlat del compromís d'aquest Equip de Govern de fer una partida de 100.000 euros en els 
pressupostos, és una partida que no té a veure amb el que debatem avui, tot i que implica les 
ordenances i taxes que s'aprovaran avui, el que podrem fer després en els pressupostos, sinó que és 
una mesura que debatrem en els pressupostos o en una Comissió com ha dit que vol que parlem tots 
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els Grups.

 A mi, no podia ser d'una altra manera, em satisfà, i al Grup d'ICV-EUiA-E, aquesta mesura, perquè ja 
l'any passat, en aquestes mateixes dates, i després durant les converses que vam tenir pel Pla de Xoc 
d'aquest any, va ser una de les propostes que va fer el nostre Grup. Els hi voldria recordar que 
nosaltres el que vam proposar era subvencions per unitats familiars que tenen tots els seus membres 
a l'atur, però que encara tenen alguna mena de prestació, i el que els hi dèiem era una subvenció 
entre el 10 i el 50% de l'import de l'IBI en funció dels membres de la unitat familiar i el valor cadastral 
de l'habitatge. Així com un bonus d'un 10% en cas de la unitat familiar compti amb un o més membres 
amb discapacitat.

Continuant en la línia d'aquesta subvenció el que vam proposar era una altra subvenció per unitats 
familiars que tenen tots els seus membres a l'atur, i no tenen prestació, aquesta entre un 50 i el 90% 
de l'IBI, en funció també del valor cadastral de l'habitatge i la unitat familiar. I després una subvenció 
per unitats familiars que han estat desnonades amb el 100%. Em satisfà, com li hem dit que aquest 
any, després d'haver-ho proposat dues vegades el nostre Grup l'Equip de Govern agafi el compromís 
de cara a pressupostos al desembre, incorporà una partida de 100.000 euros. 

Parlant de el que són les Ordenances, entenem que és un bon punt de partida per no incrementar la 
pressió fiscal dels ciutadans i ciutadanes de Granollers, donada la situació actual que està patint bona 
part de la ciutadania amb la crisi.

El nostre Grup voldria unes Ordenances Fiscals més justes, avui tornarem a parlar de la tarifació 
Social, fa tres anys que els anem fent propostes sobre la tarifació social. El primer any ens van dir de 
crear una Comissió per estudiar el tema i la veritat és que mai es va crear tot i que la vàrem reclamar i 
simplement parlem quan cada octubre li presentem la proposta.

Des d'ICV-EUiA volem un sistema que, a l'hora de fixar el preu dels serveis municipals, tingui en 
compte la renda i la unitat familiar. Qui guanya més paga més i qui té uns ingressos inferiors i una 
situació personal més precària, paga menys.

La tarifació social es pot aplicar a qualsevol taxa o preu públic, tot i això aquest dos darrers anys el 
nostre grup s'ha centrat en les escoles bressol, la nostra proposta es podia aplicar als serveis 
d'escolarització bàsica i de menjador, quedant exclosos inicialment els serveis d'acollida matinal i de 
tarda, partint de la quota actual, que és de 167'35 euros mensuals, la nostra proposta era una 
baremació que anava des dels 32 euros fins als 195 euros. 

Adaptant les quotes de les famílies segons la seva capacitat econòmica, amb l'objectiu de permetre la 
funció social de les escoles, en tant que són serveis que públics que han d'estar a l'abast de tothom i 
reivindicar la funció socialitzadora i educativa que desenvolupen les escoles bressol .

Un altre any ens trobem amb un Equip de Govern gens receptiu a l'aplicació de la tarifació social i 
l'única excusa que sentir a dir a la premsa i en persona, és que seria una mesura complexa d'aplicar i 
que l'Ajuntament ja bonifica 58 dels 216 alumnes. Miri ens sembla molt bé bonificar, però són models 
molt diferents, un bonifica i la tarifació fa com l'he dit abans que qui guanya més paga més i qui té uns 
ingressos inferiors i una situació personal més precària , paga menys. 

Mesura complexa, doncs igual de complexa deu ser per la quinzena d'ajuntaments que ja ho apliquen 
o és que per atorgar les bonificacions no fan cap tràmit? No demanen cap document o informe a 
serveis social? Potser li donen al primer que ho demana sense més? Veritat que no? Doncs tant per 
un model com per l'altre calen uns tràmits, no ens serveix com excusa el seu “seria complexa”. 
Simplement diguin que no és el seu model, això si, ens sorprèn que l'Equip de Govern que s'entén que 
és d'esquerres, no vulgui ni sentir parlar i en canvi el senyor Àlex Sastre manifestes al Ple de l'Estat 
de la ciutat que li semblava una proposta encertada. 

La nostra proposta continua sent d'aplicar la tarifació social a les escoles bressol per continuar 
implantant-la a tots els serveis de cultura, educació, esports, serveis socials i d'altres que tenen 
associat un preu públic.  

També els vàrem proposar que donada, en les reunions que vam tenir, donada l'aplicació del Reial 
Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria tributaria, pressupostària i 
financera del Govern Central del Partit Popular va comportar, com ha explicat abans la Regidora un 
increment del 10% en l'IBI pels granollerins i granollerines, s'apliques una reducció del coeficient que 
s'aplica a aquest impost, els vàrem dir que enteníem que amb la congelació d'aquest darrers anys ja 
s'havia compensat una part, però calia fer una reducció del coeficient per tal de tornar al punt d'inici, i 
eliminar aquest increment injust que repercuteix en els ciutadans de Granollers .
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En el seu dia la majoria de Grups d'aquest plenari, inclòs l'Equip de Govern, vàrem rebutjar la 
intromissió del Govern de l'Estat espanyol a l'autonomia financera dels ajuntaments i la injustificada 
contribució que hauria de fer la ciutadania en aquesta matèria, però sembla que una cosa és dir-ho i 
un altre fer-ho, com a mínim això sembla quan l'Equip de Govern rebutja baixar el coeficient, deu ser 
que també pensen que és una mesura complexa d'aplicar? 

Gràcies

Alcalde: Moltes gràcies senyor Casasnovas. Pel Partit Popular, té la paraula del senyor Gutiérrez 
endavant

Senyor Gutiérrez: Gràcies senyor Alcalde. En primer lloc dir-li a la senyora Aroa que sí que valorem el 
que no s'apugin els impostos, però no hi ha prou. I no hi ha prou per a la situació econòmica en que 
ens trobem. Llavors, entrant en matèria:

De las  propuestas que, como viene siendo habitual, hemos hecho al Equipo de Gobierno, y en la 
reunión que hemos mantenido con  este, no nos han aceptado ninguna, a pesar de ir dirigidas la gran 
mayoría a colectivos mas desfavorecidos, pero ya no nos extraña, es  norma de la casa.

Son muchas, demasiadas, las personas con pocos o nulos recursos, y esto hace que difícilmente 
puedan cubrir sus necesidades en materia social, educativa y sanitaria, como los más de 5629 
parados que tenemos en nuestra ciudad, de los cuales más del 50% no recibe ninguna prestación, por 
eso hemos pedido bonificaciones en IBI ,alcantarillado, basuras, y que quede exento el pago del 
servicio de teleasistencia, por ir dirigido, como todos sabemos, a un colectivo al que le es 
imprescindible este servicio, entre otros.

Hemos de reducir los gastos innecesarios como  inversiones que no tengan un impacto directo en la 
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, o en la mejora de la ciudad, 
Son muchos los recortes que nos viene aplicando la Generalitat y que han generado que el 
Ayuntamiento tenga que cubrir necesidades cuya competencia no es de ámbito local. 
Además de esto,  el pago de las ayudas derivadas de la ley de dependencia, está retrasado 
sobremanera, pero, y para asombro de muchos, la Generalitat sí tiene dinero para aquello que es 
ilegal.

Nuestro Ayuntamiento debe reclamar el cobro de más de 7 millones de euros al gobierno de Cataluña, 
puesto que esta deuda que la Generalitat tiene contraída con nuestra ciudad, nos provoca problemas 
financieros y también que el ciudadano tenga que pagar más impuestos.

Este Ayuntamiento al finalizar los ejercicios fiscales de los últimos años, presenta un superávit de 
varios millones . Y será debido a una buena gestión, como ustedes dicen,  pero lo  importante son los 
impuestos que pagan los ciudadanos.

Por tanto, solicitamos rebajas en los impuestos y tasas sobretodo para aquellos colectivos más 
necesitados o vulnerables.

Por otra parte, la situación de endeudamiento  y déficit en la que se encuentran la mayoría de 
Ayuntamientos, hace que no se pueda solicitar una bajada generalizada de impuestos y tasas, pero 
este problema no lo tiene el Ayuntamiento de Granollers, pues tenemos año tras año superávit y una 
deuda moderada; por tanto este Ayuntamiento sí puede y debe bajar tanto los impuestos y las  tasas 
cuyos importes se aprueban hoy.

El superávit que se viene produciendo, en parte es debido al incremento en un 10% del tipo de 
gravamen del IBI que se aplicó en 2012 y que seguirá así hasta 2015.
Por consiguiente, bajemos impuestos y tasas para que los contribuyentes dejen de pagar tanto dinero 
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a las arcas sel Ayuntamiento y puedan destinarlo a atender sus necesidades

No tenemos que permitir que el Ayuntamiento haga de banquero de nuestro dinero, para eso ya están 
las entidades bancarias. Mejor que el dinero lo tengan las personas. Gracias.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per Convergència i Unió. Endavant.

Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde. Bé en contestació a la senyora Ortego en relació a les 
ordenances fiscals de 2015, hem de ressaltar que efectivament doncs no hi ha increment, com ha dit, 
no hi ha increment de l'IBI, però m'agradaria fer una mica de recorregut històric de l'IBI que ja s'ha 
comentat en altres companys, però que em sembla oportú comentar.

L'IBI, que és l'impost cabdal de les nostres finances municipals, si ens atenem als tipus de gravamen 
de l'any 2011, teníem un tipus de la banda alta, sabem que el tipus oscil·la del 0,60 a l'1,10, teníem un 
tipus del 0,944, s'incrementa un 3% a les Ordenances Fiscals del 2012, fins al 0,972, i es manté 2012, 
2013, 2014 i 2015. Certament es manté, es congela, però nosaltres el que diem és que hi havia 
recorregut, precisament quan s'aplica pel Partit Popular el Reial decret llei 20/2011, l'increment del 
10% de l'IBI hi havia recorregut per tornar al tipus impositiu del 2011 i rebaixar un 3% el tipus 
impositiu, vostè ho ha dit abans, és a dir, textualment deia no es detecta activitat econòmica, no 
s'espera un increment d'ingressos, estem en una crisi econòmica, i de terribles conseqüències. Home, 
si estem en aquestes terribles conseqüències, doncs per la millor política social que es pot fer és una 
mesura que afecti totes les persones, a tots els ciutadans de Granollers, i era reduir el tipus que ja 
teníem, perquè això sí que ho marcava la Llei, el Reial decret llei 20/2011, reduir fins al tipus del 2011 
aquest 0,944, cosa que no es va fer.

 Però ens sorprèn encara una qüestió, i és que, jo crec que vostè, com segurament se li ha passat, o 
ho té en compte però avui no ho ha dit. Hi ha una qüestió molt important pel 2015, que afectarà els 
ciutadans de Granollers, d'acord que el que vaig a dir no són mesures preses pel seu Equip de 
Govern, però estan en el projecte de llei de pressupostos del 2015, i és que es preveu un increment 
dels valors cadastrals de l'IBI, en funció de la valoració de les ponències dels valors cadastrals, que 
en el cas de l'Ajuntament de Granollers, si no recordo malament, és de l'any 98, es preveu un 
coeficient d'actualització de l'1,10. Per tant, no hi haurà congelació, hi haurà congelació perquè el seu 
Equip de Govern ha decidit això, i ja els hi he dit que aquí hi havia recorregut per reduir això pel 2015, 
això es podia fer el 2012, el 13, 14 i també per les Ordenances Fiscals del 2015 de reduir el tipus, 
aquest 3%.

 Una altra cosa és l'impacte econòmic i aquí estic d'acord, però per valorar els impactes econòmics, i 
ho ha dit abans a altres companys que m'han precedit, ens hem d'asseure i hem de veure aquest 
impacte econòmic i si les finances ho permeten, que creiem que sincerament que sí que ho permeten, 
almenys en gran mesura.

 Per tant s'ha de dir això, és a dir, sí que estem parlant, insisteixo, vostè ha dit hi ha congelació de l'IBI, 
de la majoria de taxes, però l'IBI que és l'impost cabdal, els ciutadans de Granollers el 2015 pagaran 
el 10% que ja portem acumulat, que era per dos anys i es va prorrogar dos anys més, per tant pertoca 
una altra vegada el 2015 aquest increment que ja portem, un 3% més que vostès van apujar i tenien 
recorregut per baixar-lo i no ho van fer, i a més a més, si això s'aprova així, sabem que el Partit 
Popular té majoria absoluta, per tant hi haurà aquest increment d'aquest 10% dels valors cadastrals 
fitxat actualment amb la ponència de l'any 98.

 Per tant amb l'IBI tenim un problema, és a dir, aquesta política social de la qual, no ho he dit abans, 
nosaltres ens adherim, o millor dit, vam fer també la proposta nosaltres que hi hagués un grup, hi 
hagués una comissió per parlar de la reducció per famílies amb més precarietat de recursos, aquí hi 
serem, però pensem que això té més recorregut, no només amb famílies i en persones que tinguin 
escassetat de recursos sinó que també hem de procurar que arribi a una majoria de ciutadans, més 
que res perquè les rentes, els salaris d'una gran majoria de ciutadans han disminuït, la classe mitjana, 
no cal dir, famílies amb menys recursos són les que estan patint molt més, però la classe mitjana en 
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general està patint molt la reducció de salaris, l'increment de costos de subministraments a la seva 
llar, increments d'altres costos, increments d'impostos també estatals, també autonòmics, però també 
estatals, pensem per exemple, amb l'impost cabdal que és l'IRPF, per tant, hem de fer un esforç, com 
Equip de Govern, hem de prioritzar determinades inversions. I a el millor s'han de deixar de fer 
determinades inversions amb aquest impacte econòmic que ens resulti quantitativament per millorar 
les butxaques dels nostres ciutadans de Granollers. Aquesta és la millor política social des del nostre 
Grup, que englobi a la majoria de ciutadans de Granollers i si pot ser al 60.000 ciutadans de 
Granollers, a tota la població de Granollers.

 Bé, no em voldria estendre. Sap d'altres propostes que hem fet. En fi, com altres anys en temes de la 
zona blava, que la trobem excessivament cara, afavorir a determinades hores el matí per flexibilitzar 
d'alguna manera que no s'hagi de pagar la zona blava i poder facilitar que els cotxes no hagin 
d'aparcar en doble fila. El tema de les terrasses que sí que hi va haver a l'any anterior una reducció 
però creiem encara que el tema de les taxes de les terrasses són massa elevades, en comparació 
amb altres municipis, i altres mesures que segurament l'impacte econòmic, se'ns va dir doncs a la 
reunió que vostè va tenir amb el German, bonificacions que són més petites però que són 
significatives, a vegades és el fet, és la qüestió de què estigui escrit a les pròpies ordenances, i que en 
tot cas, dependrà de la magnitud del negoci que es porti a terme, quant a ICIO, quant a altres impostos 
de taxes de llicències d'obra menor puguin ser bonificades per tal d'afavorir el tema de la promoció 
econòmica precisament perquè estem en aquesta greu crisi econòmica. Gràcies.

Alcalde: Gràcies senyor Noguera. Té la paraula el senyor Terrades pel Grup Socialista , endavant,

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. És el tercer any consecutiu que el Govern de la ciutat, el Govern 
que en aquesta legislatura està format pel Partit dels Socialistes de Catalunya, fa la proposta de 
increment 0 de la pressió fiscal d'allò que ens correspon a nosaltres decidir a la ciutat, i per tant que 
afectarà al conjunt de ciutadans.

Perquè, ens ho explicava la Regidora d'Hisenda, la senyora Aroa Ortego, seguim encara en temps de 
dificultats per aquesta profunda crisi econòmica que segueix durant malgrat que hi han hagut alguns 
mínims indicadors millors respecta a la ocupabilitat que en exercicis anteriors, que encara és molt 
minsa, i per tant segueixen havent-hi dificultats per les famílies , per les empreses, pels emprenedors. I 
bàsicament aquesta és la raó, la justificació, de perquè el Govern de la ciutat congela de nou els 
impostos, els preus i les taxes municipals, manté totes les bonificacions que s'han anat acordant al 
llarg d'aquest mandat.

Quant la regidora d'Hisenda, en nom del Govern de la ciutat, presenta per la seva aprovació les 
Ordenances Fiscals, fa dues coses. Fa la proposta d'Ordenances Fiscals però té l'altra ull posat en la 
confecció dels pressupostos de l'Ajuntament del 2015, que malauradament el debat no és produeix en 
el mateix moment, avui fem el debat dels ingressos, i d'aquí un mes i mig, dos, es produirà el debat de 
la despesa quan probablement seria més comprensible fer un debat conjunt d'ingressos i de 
despeses, perquè hem de mirar també que passarà amb els pressupostos.

Les Ordenances Fiscals són una part important dels ingressos que tindrà aquesta administració per 
poder gastar el 2015. Ara ja sabem, ja sabem perquè ja passa avui, i l'any que ve no serà diferent, jo 
crec que l'any que ve per les primeres dades que se'ns expliquen, doncs el pressupost encara baixarà 
una miqueta més de l'actual. Estem en magnituds d'ara fa aproximadament 8 - 10 anys enrere des del 
punt de vista dels recursos disponibles per la despesa, per tant quan fem aquesta proposta l'hem de 
fer garantint la suficiència econòmica per mantenir serveis, i programes i la prioritat de les polítiques 
públiques que aquest Govern proposa.

I vostès saben que en aquests darrers tres anys, malgrat la congelació d'allò que ens correspon a 
nosaltres a la pressió fiscal, malgrat que hi han hagut menys ingressos, el que s'ha prioritzat és 
mantenir aquelles partides, i no percentualment, sinó en números absoluts, en despesa absoluta en 



11

aquelles partides destinades a les polítiques socials, que en són les que no han baixat, i també en la 
mesura de les possibilitats tenir recursos per seguir fent inversions per mantenir l'activitat a la ciutat. 
Hem de garantir tota aquesta activitat. Saben també que al llarg d'aquest tres anys anteriors i també al 
2015, hi hauran menys aportacions de les administracions diguem superiors, Govern de l'Estat, i el 
Govern de la Generalitat de Catalunya, han reduït aportacions, seguiran reduint aportacions, 
segueixen incomplint convenis i terminis de pagament d 'aquells convenis que estan signant.

Vull agrair-li al senyor Pep Mur, representant d'Acció per Granollers, el suport amb el seu vot favorable 
a les Ordenances Fiscals, no reproduiré els arguments que ha donat. I en el debat, hem centrat part 
de les intervencions en el tema de l'Impost de Bens Immobles. Alguns de vostès proposaven que la 
part aquesta que l'Ajuntament sí que podria fer propostes de reducció del 3%, per cert no se si els 
pressupostos generals de l'Estat acabaran aprovant el que el senyor Noguera, ens deia, això s'ha de 
veure encara, per tant, quan un ve en aquest Ple, o quan la Regidora ve a aquest Ple, no pot parlar 
d'hipotètiques suposicions perquè malgrat el Partit Popular té majoria absoluta en el Congres dels 
Diputats, també hem vist com varien les seves posicions a vegades, per tant, esperem a veure que 
passa amb el debat dels Pressupostos generals de l'Estat, i  si això que vostè ens explica, s'acaba 
confirmant o no, si s'acaba confirmant en assentarem i parlarem, però primer s'ha d'aprovar el 
pressupost general de l'Estat i veure com això impacta o no en aquesta part concreta.

Respecta a aquest 3% que alguns de vostès s'han referit. Miri, en els 3 anys en que no s'ha tocat el 
IBI, el IPC si que ha crescut a nivell de l'Estat espanyol un 3,4%, i si només ho referim a nivell de 
Catalunya un 4,2%. Per tant, per la inflació produïda aquest 3% ja l'hem recuperat. Tan la Regidora 
com jo hem fet l'esforç de mirar que passa amb ajuntaments capitals de comarca respecta a aquest 
impost, i ja li puc dir que, capital de comarca i no hem anat molt lluny d'aquí, estic parlant de les 
capitals de comarca de la regió metropolitana de Barcelona, de la segona corona metropolitana, i clar, 
es que les dades si comparem la pressió fiscal a Granollers respecta a aquestes altres, nosaltres som 
un 14% mes baixos que altres capitals de comarca.

Dit això, nosaltres creiem que, el Regidor de Iniciativa per Catalunya, el senyor Casasnovas ens ha 
criticat la posició del Govern, home, com a mínim hauria de reconèixer que algunes de les seves 
propostes no cauen a l'oblit, que algunes de les que proposa doncs són incorporades en la reflexions 
d'aquest Govern, igual que d'altres Grups Municipals. Nosaltres hem deixat, ho hem anunciat, la 
Regidora ha anunciat una partida oberta, sense fitxar encara els criteris respecte a com hauríem de 
ser aquestes subvencions, a les persones amb més dificultats per pagar aquest impost, amb la 
voluntat d'acordar criteris amb la majoria de Grups Municipals, si pot ser amb tots, amb tots. Per tant, 
des d'aquest punt de vista, com a mínim ens hauria de reconèixer aquest esforç dels que escoltem les 
propostes que a vegades es fan en aquest Ple, i algunes es poden incorporar perfectament, no només 
les reflexions, sinó en la pressa de decisions. 

Considerem que aquestes són unes ordenances que ens permetran tenir els ingressos suficients per 
seguir tirant endavant les polítiques que aquest Govern ha tirat, o ha desenvolupat al llarg d'aquests 
darrers tres anys.  

Alcalde: Moltes gràcies. La senyora Ortego, si vol fer la seva primera rèplica, endavant 

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, molt breument, en primer lloc agrair al senyor Pep Mur doncs 
aquesta valoració que feia a nivell global, malgrat que algunes de les seves propostes molt, molt 
concretes, doncs no han pogut ser incorporades. En tot cas sí que valorem el fet de que hagi fet una 
valoració global amb la situació en què ens trobem i que per tant ens doni el seu vot favorable. 

Celebro també que el senyor Casasnovas doncs coincideixi, fins i tot que hagi avançat aquesta feina. 
Sí que és cert que hi ha una proposta en què ja concreta quina podrien ser aquestes bonificacions, o 
aquests criteris, d'aquests 100.000 euros que ens hem compromès a reservar de cara al pressupost i 
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per tant treballarem en aquesta comissió i agafem ja, com les seves primeres propostes i mirarem de 
recollir les de tots els Grups per poder establir uns criteris que finalment puguin ajudar a les famílies 
que més ho necessiten. 

Sí que és cert que no ens hem posat d'acord en el tema de la tarifació social, però també ell mateix 
donava les dades, un 25% del infants que gaudeixen d'aquest servei tenen alguna mena d'ajut, i per 
tant des del nostre punt de vista, ja estem cobrint aquelles persones que tenen dificultats per poder 
assumir el cost del servei. Creiem que la tarifació social podria posar en perill la suficiència d'aquest o 
altres serveis, perquè vostè també parlava de fer-ho extensiu a altres serveis. I també és cert que hi 
ha municipis que ho han posat en vigor, però nosaltres també ens hem posat en contacte amb ells, i 
no sembla que sigui un èxit alhora de gestionar-lo. Per tant, nosaltres sí que hem fet aquesta feina de 
saber quines eren les experiències que hi havia en altres municipis . 

El senyor Fermin feia algunes reflexions, no entraré en detall de les propostes que ens va fer, però, 
per posar un exemple, la primera d'elles tenia una conseqüència econòmica de deixar de recaptar 
800.000 euros, i per tant era una proposta que podia posar en perill la situació econòmica de 
l'Ajuntament. No em detindre, però sí que la majoria de les coses que demanaven era de reduccions 
d'impostos i de taxes. El que sí que no li puc acceptar és que em digui que l'Ajuntament fa de banquer 
dels diners dels ciutadans. Això no li puc acceptar, els impostos que paguen els ciutadans serveixen 
per finançar els serveis municipals, serveixen per finançar fins i tot serveis als que altres 
administracions no arriben, i també serveixen per això i fins i tot, en algun exercici, en aquest en 
concret, han servit una part fins i tot per finançar inversions de manera que no hem hagut de recórrer 
al crèdit i per tant no hem acabat de pagar interessos en aquesta part en els bancs. També és curiós 
que a més a més digui això quan precisament el Govern del Partit Popular a l'Estat ha incrementat la 
pressió fiscal en el tema de l'IBI del 10% en el nostre municipi, l'IVA, l'IRPF, en fi, un seguit de 
situacions i que parli també de les teleassistències, quan és el Govern del Partit Popular el que ha 
deixat de finançar aquest servei, quan l'import que suposava pels pressupostos de l'Estat realment era 
una misèria, ho hem comentat en aquest Ple en més d'una ocasió. 

El senyor Noguera parlava de l'IBI. Bé, jo crec que podem analitzar les seves propostes, podem entrar 
al detall o no, en tot cas jo crec que cal fer propostes que siguin més raonables, que aportin aquesta 
valoració econòmica del que significa prendre aquestes decisions. Els ciutadans no paguen un tipus 
de gravamen, quan paguen l'IAE, el que paguen és un rebut. I si no es posa en relació amb quin és el 
valor cadastral, o quants anys fa que s'ha fet la valoració cadastral, doncs no té sentit, la pregunta que 
ens hem de fer, com ja li deia el senyor Terrades és si la càrrega impositiva és elevada o no és 
elevada. I la manera de fer-ho és comparar-nos amb altres municipis, o deia també el senyor 
Terrades. I en alguns casos, perquè nosaltres sempre una de les coses que més hem analitzat per 
comparar-nos amb altres municipis, és precisament tema de l'IBI perquè és el que afecta la major part 
dels ciutadans, i de les famílies de la nostra ciutat, i la relació del nostre rebut amb la de la mitjana de 
la resta de municipis, és que està per sota en un 14%. 

No serveix des del nostre punt de vista demanar reduir perquè si, cal que analitzem quin és l'import 
dels rebuts, que suposa cada reducció de cara al contribuent i que representa respecte als ingressos 
municipals. I en aquest sentit li haig de dir que fa 8 anys que presento propostes d'Ordenances 
Fiscals, i que en cap dels exercicis, aquest any tampoc, s'ha preguntat per part del seu Grup, abans 
de presentar la seva proposta quina és la previsió d'ingressos. Ja no només de determinats tipus 
impositius, sinó també de la resta d'ingressos, per així poder presentar una proposta que sigui més 
raonable, com per exemple, si que ho comentava el senyor Mur, ens havia fet arribar algunes 
preguntes interessant-se per quina era la previsió d'ingressos per poder fer propostes que anessin en 
aquesta línia. Com deia el senyor Terrades, hem de mantenir la bona salut financera municipal, i per 
tant, tornar a valorar que és el tercer any sense increments, per 3 anys hem pogut posar en marxa 
Plans de Xoc, i que a més a més, podem comptar amb Fons de Contingència en el Pressupost per fer 
front a imprevistos pel que fa als ingressos, i per noves despeses que poden aparèixer, per tant, per 
nosaltres, és molt important tenir aquesta bona salut financera, perquè això ens permet, poder prendre 
aquesta mena de mesures, que són tan importants en el moment que estem vivint. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Acció Granollers, el senyor Pep Mur, endavant 
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Senyor Mur. Gràcies Alcalde. Bé, en tot cas, voldria aprofitar aquest segon torn, com que no tinc res a 
dir, ja ho he dit tot al començament, per demanar uns certs compromisos, per part de l'Equip de 
Govern.

El primer compromís és que realment aquesta comissió que hauríem de constituir per determinar els 
criteris d'aquests 100.000 euros que ens poden servir per ajudar a pagaments d'IBI, realment es 
constitueixi, que no passi com la comissió de la tarifació social que encara no s'ha constituït. 
M'agradaria que aquesta fos una comissió que realment es constituís perquè efectivament és un tema 
interessant, important i ens agradaria poder-hi aportar les nostres propostes i idees. També 
segurament i seria bo que l'oposició no hagués de demanar a l'Equip de Govern: escolta quina és la 
recaptació que s'obté a partir d'aquestes taxes, sinó que això fossin dades que estiguessin fàcilment 
disponibles.

L'Alcalde en el seu discurs de l 'Estat de la Ciutat va parlar de l'Open Data, l'Alcalde ja sap que a mi els 
temes tecnològics em motiven, i efectivament volem una Open Data de l'Ajuntament, volem que les 
dades siguin transparents, volem que aquestes dades serveixin perquè els Grups de l'oposició podem 
utilitzar-les però també perquè els ciutadans puguin fer els seus anàlisi i els seus estudis .

I com a tercera petició, només reclamaria que tot i que s'ha dit, i l'he portat, sóc conscient que això és 
així, la Guia del Contribuent on s'expliquen una serie de, quins són els tributs, quin són els impostos, 
quan s'han de pagar, etc. Explica també d'alguna manera, quines bonificacions hi ha, potser jo crec 
que hi han moltes persones que no acaben d'entendre si sí poden acollir o no, potser perquè falta una 
mica d'informació, per exemple amb els temes que són llindars d'ingressos, per exemple, que sobre 
aquests llindars d'ingressos s'apliquen determinades bonificacions, potser hauria de constar, no se si 
hi cap, ja hi han varies pàgines, però suposo que una pàgina més o dues, tampoc ens arruïnarà si és 
per explicar qui té dret a aquella bonificació. Perquè penso que tot i que es publiquen, perquè és cert 
que es publiquen, aquí hi ha la publicació, la gent quan ho mira no si sap reflectir, i no sap si té dret o 
no té dret. Vull dir, hauria de ser una cosa fàcil per la gent entendre si si pot acollir o no si pot acollir, 
perquè segurament si acolliria molta més gent.

Avui quan, aquests dies vaja, estàvem negociant o parlant de què havíem de, quines eren les nostres 
propostes en les Ordenances, l'Equip de Govern, per exemple, ens ha fet saber la quantitat de 
casuístiques diferents a les que fa front, i que hi fa front d'una forma positiva, ha sigut de les coses que 
m'han ajudat a prendre la decisió de recolzar aquestes Ordenances, ostres, això potser no cal 
publicar-ho en aquest sentit, però sí que la gent ha de poder tenir accés més clarament a quines són 
les bonificacions a què es pot acollir, perquè jo crec que hi ha gent que podria acollir-s'hi i que per 
alguna raó o altra, no ho fa, i està patint. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Casasnovas, per ICV-EUiA-E, endavant,

Senyor Casasnovas: Sí, gràcies Alcalde. Senyor Terrades, no se si ho he dit però i tant que ens 
alegrem que des de l'Equip de Govern incorpori de cara a pressupostos una proposta que va fer 
ICV-EUiA-E, encara que en aquesta comissió acabem discutint com es desenvolupa la mesura, i ja li 
dic, ens alegrem que alguna vegada ens escoltin. 

A la regidora li voldria dir que no se si no m'ha entès o no m'ha volgut escoltar en la meva primera 
intervenció, però clar, per nosaltres és un model molt diferent, una cosa és bonificar i una altra cosa 
és, com he dit abans, és que qui més guanya, més paga. I qui ho està passant pitjor, pagui menys. 
Amb les dades que ha dit de què actualment a les escoles bressol de Granollers ja n'hi ha 58, infants 
que estan bonificats, miri, també ens hem informat i hem buscat dades, en un municipi amb uns 
serveis similars als de Granollers, amb aquesta proposta que els hi fem nosaltres de tarifació social, 
no serien 58 sinó que serien 128 els que pagarien menys. D'aquestes dades que ens hem informat, el 
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60% dels alumnes, a l'any passat, el curs passat, van pagar menys del que és la quota. I un 40% van 
pagar més. En el cas de la tarifació en el menjador de l'escola bressol, un 61% va pagar menys i un 
39% va pagar més. Ja sabem que els números s'han de fer quadrar en la informació que nosaltres 
hem demanat i hem estudiat, doncs els serveis sí que ha tingut, comparat amb altres exercicis un 
dèficit d'un 5 - 10%, entre un 5 i un 10% comparat amb altres exercicis a l 'aplica la tarifació social . 

Però crec que tots estem d'acord que és un servei públic i l'únic que es tracta és saber quines són les 
prioritats en polítiques municipals que fa l 'Equip de Govern. 

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Gutiérrez pel Partit Popular, té la paraula.

Senyor Gutiérrez: Gràcies Alcalde. En primer lloc dir-li a la Regidora de què els números que ha tret 
ella de 800.000 euros de descompte que nosaltres demanàvem, no se d'on els treu, perquè nosaltres 
vam dir sol·licitem el 5% de bonificació perquè pagues un rebut únic, o que ho pagues d'una sola 
vegada, i això segons vostès mateixos ens han dit representava un 20% aproximadament. Per lo tant, 
segons els nostres números són 160.000 euros, res dels 800.000 euros. 

Vostès saben l'IBI que hem parlat abans del 3%, es va apujar el 2012, a més a més del 10%, vostès 
parlen només del 10% que ha pujat el Govern, però no parlen del 3% que van pujar vostès i que 
podien haver reduït també.

Una altra cosa, nosaltres vam proposar al parlar amb la Regidora, en quant al Servei de 
teleassistència. Bé, del Servei de teleassistència no volen ni parlar, o sigui, la proposta aquesta que 
nosaltres diem a l'Ajuntament deixaria d'ingressar 49.000 euros i això suposant que tots els 1.200 
serveis de teleassistència doncs ho paguessin, cosa que nosaltres vam proposar un límit, un tope, o 
un topall, de 9.400 euros, que això representava una mitjà per mes de 671 euros, per tant, no crec que 
estigui tan descabellat això. Perquè es demana això? És un servei dirigit a les persones que viuen 
soles i amb dependència, moltes d'elles de patir maltractaments. A més, la nostra proposta anava com 
he dit abans, anava dirigida a les persones que guanyessin més, menys de 9.400 euros. Jo no voldria 
entrar més enllà, simplement dir per exemple, escoles bressol.

Nosaltres, que diu que no fem números, que no portem res, doncs, sí, sí que portem els números fets, 
la veritat és que aquesta, nosaltres una escola bressol aquí Granollers començant a les 8 del matí i 
acabant a les 6 de la tarda, suposa per les persones, 436,35 euros, tot inclòs, pensió completa com se 
sol dir. I torno a dir, 8 euros pràcticament diari de menjador, el berenar, 1,51, escolaritat 167, l'acollida, 
30 pel matí 30 per la tarda, vull dir, i entenem que aquests preus són similars als que tenen la privada, 
i per tant entenem que això hauria de ser sensiblement més baix aquest import. Per això nosaltres 
hem fet algunes modificacions, i hem demanat el rebaix de l'escolaritat que de 167 euros passes a 
100 euros, i pujar lo que era l'acollida que en lloc de 30, passes a 52 euros al mes.

I jo, bé, no em voldria allargar més, només per anar acabant, dir que entenem que aquest Ajuntament 
l'afan recaptatori de l'Equip de Govern que té falta de certa justícia social per algun col·lectiu molt 
necessitat, que a pesar del diàleg, que és veritat que hi és, la "barita mágica" de la majoria absoluta 
del Partit Socialista o pot tot. 

És a dir, tenir superàvit, es gasta en coses innecessàries, o no de primera necessitat com per 
exemple, ara donaré uns exemples, per contrastar el 149.000 euros que diuen que allò no té 
importància: 
El reforç de la porta d'entrada de Can Comas, en record de la industria tèxtil que hi havia allà, i el seu 
import va ser de 140.000. La porta nova de la Tela, Francesc Macià, quan ja existien dues entrades, 
una d'elles pel carrer Industria, ja adaptada per persones amb mobilitat reduïda per valor de 27.000 
euros. Subvenció de l'Ajuntament a l'empresa Bubaker per la gestió de la Sala de Concerts de 
105.000 euros en 4 anys, o la sala B1, que ara es començarà a fer, Espai de dansa, que puja 279.000 
euros. Vist això, bé, com pot ser que no s'accepti la gratuïtat del servei de teleassistència que li costa 
a l'Ajuntament tant sols 49.000 euros? Gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Noguera, si? Té la paraula el senyor Noguera per Convergència i 
Unió, endavant

Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde. Primer unes qüestions formals, per una vegada estaré 
d'acord amb el senyor Terrades en una qüestió formal, i que no serveixi de precedent, quan deia vostè 
i segurament amb més raó aquesta vegada, que s'hauria de fer amb un sol Ple, amb un sol punt del 
Ple, com el que avui portem a terme per les Ordenances Fiscals, acordar ingressos i despeses, i més 
quan avui estem traslladant a la Llei de Pressupostos una quantia, dita per vostès, quantificada per 
100.000 euros, a la qual després també em referiré amb una qüestió també de caràcter formal, que la 
traslladem, és cert perquè la Llei d'Hisendes Locals segurament no ho permet, i ho hem de traslladar a 
la Llei de Pressupostos. Però no deixen de ser ingressos, unificacions d'ingressos, per tant, 
probablement ens ho hàgem de plantejar, i més amb el Ple d'aquest any, que d'aquí a dos mesos 
haurem d'aprovar els pressupostos. Per tant, conceptualment estic d'acord am el senyor Terrades, 
però vostès en tot cas aquí haurien de ser més diligents en aquest sentit .

I senyora Ortego, vostè deia una cosa, que som nosaltres qui li hem de preguntar la previsió 
d'ingressos. Escolti, això és responsabilitat seva, com a Regidora d'Hisenda és responsabilitat seva 
quan vostè ens demana propostes, la prèvia seva, pel seu Equip de Govern, és escolti, la previsió 
d'ingressos, eh, perquè vostès són els que estan governant la ciutat, vostès saben quin són els 
entrebancs que hi ha pogut haver. Vostès saben quins són els impagaments que hi ha. Vostès saben 
quina és la morositat que hi ha de totes les taxes. I no cal dir de l'IBI, i els índexs econòmics doncs 
d'increment de l'activitat econòmica, per tant la previsió d'ingressos ens la de dir vostè, nosaltres la 
podem intuir, podem anar a buscar estadístiques, etc., i fer unes tendències i fer càlculs estimatius, 
però la previsió d'ingressos quina té la responsabilitat és seva i del seu Equip de Govern, que per això 
estem avui aprovant taxes de les que resultaran uns ingressos per l'any que ve. Per tant, no val dir, 
som nosaltres qui hem d'anar preguntant, en aquest cas, es vostè qui ha de fer aquesta previsió 
d'ingressos i que d'aquí naixeran propostes dels diferents Grups, unes són acceptades i d'altres no.

Més qüestions formals. En el tema del grup de treball i de la comissió, precisament per això, si es 
preveu això, home, això també s'ha de fer amb més temps, és a dir, vostès, probablement, escolti ho 
dic amb tota la cautela, però recordo el debat de la ciutat que el senyor Alcalde deia al nostre Cap de 
llista per les municipals que de l'any que ve, Àlex Sastre, que ja havien tret el manual preelectoral, 
sembla que vostès ja l'estiguin traient avui, portant unes bonificacions amb unes taxes determinades, 
entre elles l'IBI, per famílies amb menys recursos, vulguin buscar algun titular que els afavoreixi, 
escolti, es legitim, també ho deia el senyor Alcalde, tot és legitim, però bé, escolti, fem-ho des d'un 
punt de vista més econòmic, més de consciència, més de sentit, d'aquesta cruesa que vostè mateixa 
deia de la crisi econòmica que tenim.

Per tant, bé, dites aquestes qüestions formals, abans m'he deixat una cosa, bé, l'anticipo, ja s'ho 
poden imaginar, votarem que no a les Ordenances Fiscals municipals, òbviament perquè no estem 
d'acord, vistos els increments que hi ha hagut d'aquest 10% que s'ha reiterat tantes vegades, i que 
tota la culpa la té el Partit Popular, la culpa entre cometes, són els que governen l'Estat central, i s'hi 
han inmiscuit, per dir-ho així, amb les prerrogatives que haurien de tenir les corporacions locals. I ho 
tornaran a fer, com deia vostè senyor Terrades, en la Llei de Pressupostos, que és un projecte, però 
escolti, vaja, em sorprendria moltíssim que com bé sap també hi ha una reforma fiscal que entra en 
vigor l'1 de gener del 2015, amb l'àmbit de l'IRPF, d'IVA, de l'Impost de Societats, de l'Impost de la 
Renda de no residents, i això que ha passat una mica desapercebut, però que està en allà com a 
mesures tributàries de l'any que ve doncs hi ha aquest increment del 10% dels valors cadastrals, per 
tant, és allò que deia l'any 1714 després del Decret de Nova Planta, el Rei borbònic, absolutista, que 
"se haga el efecto sin que se note en el intento".

Bé, doncs, d'alguna manera, vostès també fan una mica això, incrementen el 3%, diuen que, deia, 
recordo, la senyora Regidora l'any passat, deia vostè vol la insubmissió, no no, nosaltres no volem la 
insubmissió, a lo millor l'haurem d'exercir algun dia, amb algunes coses, però bé, això no cal que ho 
diguem ara, sinó és aplicar la llei, mirar el recorregut legal de com poder afavorir aquesta política 
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social, que igual que he dit abans de votar que no a les Ordenances Fiscals, també diem que si al 
grup de treball, o comissió per veure aquest recorregut de bonificar a les famílies més necessitades .

Però no només això, nosaltres ja li avancem una proposta de cara a la Llei de pressupostos 
d'aquestes bonificacions, que creiem que hi ha recorregut legal, amb base a l'article 9 de la Llei 
d'hisendes locals, per bonificar també a les famílies amb menys recursos però a tots els IBIS, aquests 
rebuts que vostè diu que és pagant. I ara m'hi referiré, per acabar la meva intervenció. Evidentment 
que és pagant, són rebuts, la gent paga rebuts, però allà hi ha una base, hi ha un valor cadastral, una 
base liquidable, un tipus impositiu, i una quota líquida, al final evidentment els ciutadans que el tenen 
domiciliats els hi arriben uns imports, però hi ha aquest calcul, i amb això volia dir que llencem 
aquesta proposta, de mirar aquesta bonificació i veure aquests impactes econòmics que creiem que 
aquí hi ha recorregut, i per tant és una proposta que llança Convergència I Unió de cara a les finances 
del 2015, per bonificar a totes les quotes de l'IBI d'aquest municipi de Granollers. Per tant, avanço avui 
en el Ple que portem a terme avui però també ho direm en el grup de treball que es porti a terme.

I per acabar, li he guardat per vostè, senyor Terrades, parlava de la càrrega fiscal impositiva, euros 
per habitant, el llibre aquest "Perfil de la ciutat", que fa estadístiques, index de diferents matèries, de 
diferents index econòmics, també de la càrrega fiscal impositiva, vostès que sempre fan “alarde” 
doncs que Granollers tal. Escolti, estem molt per sota d'altres ciutats, comparativa d'euros per 
habitant, càrrega fiscal impositiva, euros per habitant. Barbera del Vallés, 701. Girona, 721. 
Granollers, 658, estem a la banda alta. Lleida, 721, també estan alts. Manresa, 607. Mataró, 475, 
euros són això. Mollet, 632. Rubí, 713. Sabadell, 460. Sabadell 460, Granollers 658. Rubí, 713, aquí 
Rubí està més alt que Granollers. Sabadell, 460, Granollers 658. Santa Coloma de Gramenet, 311, 
Granollers 658. Terrassa, 542, Granollers, 658. Vic 690, Granollers 658, euros. Vilafranca del 
Penedes, 602, per agafar aquest grup de referència que fa comparatives entre totes aquestes ciutats. 
Per tant escolti, no fem tant, en fi, tots ens podem fer el maco, i podem fer “alardes” de, però això, en 
fi, no m'ho he inventat jo, això està en aquest llibre "Perfil de la ciutat".

I per acabar, i acabo ja senyor Alcalde, no em vull allargar més. Estadístiques, 2011, 2012, 2013, 
comparativa que per cert en la web de la Diputació de Barcelona costa de trobar tot això, d'acord que 
és del cadastre, però ens agradaria, almenys jo no ho he sabut veure, segurament és per la meva 
poca destresa, eh, en el moment en què ho estava mirant. Però ho trobem per altres, per Idescat, 
també es troben referències econòmiques, com els hi deia també en aquest llibre, i aquestes variables 
tributàries que està en la pàgina del cadastre que el tipus, igual no ho he entès bé, senyora Ortego, 
però home vostè deia fa un moment, el govern del Partit Popular ha incrementat l'IRPF, l'IVA. Home, 
aquests impostos a part de moltes altres coses, hi ha uns tipus impositius que s'apugen o s'abaixen, 
vam passar del 18% al 21% de l'IVA, productes que anaven al 8 van passar al 21, entre altres temes, 
el tema cultural, del 8 al 21. Per tant, els tipus són rellevants, no és un rebut, no és una quota, que la 
quota resulta d'això.

Els tipus, parlant de tipus, els de Granollers són els més alts, comparativament parlant entre tots els 
municipis de la província de Barcelona. Per posar algun exemple, sinó no acabaríem, Aiguafreda 0,68. 
Barcelona, 0,73. Les Franqueses, bé, també el té alt, 0,90. La Garriga 0,57. Granollers 1,02 de mitja, 
això és un percentatge de mitjà, ja sap vostè que hi ha els tipus de les finques rústiques, dels béns 
immobles residencials, i dels béns immobles especials, que hi ha diferents tipus, això és un tipus 
mitjà, però estem a la banda alta, altíssima. Per tant, una pressió fiscal alta, altíssima, a la ciutat de 
Granollers i que vostès no han volgut rebaixar, i que, com torno a dir, acabo, la millor política social és 
la que arriba a tots els ciutadans amb una crisi extrema, d'extrema duresa, i d'extrema cruesa com la 
que tenim. 

Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Terrades. He estat generós amb la gestió del temps 
amb vostè, i també ho faré amb el senyor Terrades. Endavant 

Senyor Terrades: Sí, gràcies Alcalde. Sí, senyor Casasnovas, tenim un model diferent, respecte a una 
de les coses que vostè proposa. El que sí que és segur és que l'objectiu final que vostè defensa en 
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aquí és el mateix que apliquem nosaltres, qui més paga o qui més guanya és el que més paga. Si 
parlem de les escoles bressol, qui més guanya paga el 100% de la quota de l'escola bressol. Podríem 
parlar d'altres serveis de l'Ajuntament, i escolti, vostè sap perfectament que hi ha, i ho discutirem en el 
Ple del mes de desembre, abans de festes de Nadal, subvencions via beques, en funció de les 
necessitats familiars i del nivell de renda de les famílies, vostè pot estar d'acord amb un altre model, 
però aquest és el que en definitiva el que nosaltres considerem que ens permet assegurar doncs que 
els nivells de qualitat dels serveis que es presten a Granollers són els adequats. I qui més guanya és 
el que paga més. I després quan parlem de l'IBI també veurem que aquest és un tema que es manté.

Li agraeix-ho, abans no ho havia fet, al senyor Fermín Gutiérrez el reconeixement que ha fet a la tasca 
de control pressupostari que fa l'Ajuntament de Granollers. No només ara que estem en temps de 
dificultats econòmiques, també quan estàvem en temps de bonança econòmica, hi havia cura per part 
dels equips de la Regidora d'hisenda per fer uns pressupostos amb contenció, amb austeritat, per no 
estirar més el braç que la màniga. En definitiva, aquest és el concepte, està bé que algú reconegui 
que l'endeutament de la ciutat de Granollers és un endeutament moderat. 

Sí que crec que algunes de les seves afirmacions amb algun exemple que ha posat són de traca i 
mocador. Són de traca i mocador, clar. Intentar refregar-li al Govern de Granollers, i a la Regidora 
responsable, tot i que no l'ha citada, dels temes de les teleassistències, és de traca i mocador. Qui ha 
retirat la subvenció en aquest servei? L'Ajuntament de Granollers? L'Equip de Govern? El Govern de 
la Generalitat de Catalunya? No, escolti, des que governa el senyor Mariano Rajoy, allò 0 patatero de 
recursos en aquest servei que les persones grans de la nostra ciutat, en concret 1.108 persones a la 
nostra ciutat agraeixen molt. I del cost que significa mantenir aquest servei, estem parlant de 115.000 
euros, 75.000, la majoria, els posa l'Ajuntament de Granollers, suplint què? Allò que el seu Govern, el 
seu Govern, el Govern de l'Estat, que és del mateix color polític que vostè, no posa. Podríem parlar 
dels temes d'ocupació, dels plans d'atur, etc. Etc.

El tema de l'IBI, miri, tots els ingressos que avui aprovarem en aquí, es traslladen després en el debat 
pressupostari, es traslladen, no és que fem anuncis, es traslladen, i en tot cas, la Regidora ha 
anunciat una mesura concreta, podríem haver anunciat més de cara al debat de pressupostos, que no 
ho hem fet, fa referència a l'IBI i al debat del 3% que estàvem discutint, i que va ser fruit de les 
converses que la Regidora ha mantingut amb cadascun dels Grups municipals. I aquest debat es va 
suscitar ara fa deu dies amb el portaveu d'Iniciativa, en una reunió en què jo també vaig assistir-hi, a 
les altres no, per agenda no he pogut, i la Regidora ja va manifestar, després de discutir que si el 3 
amunt, el 3% amunt o avall, el 3% entengui'm bé, estem parlant de la part que podem modificar, o que 
pot actuar l'Ajuntament de Granollers, i vam dir, bé, doncs aquelles propostes que vostès feien doncs 
les intentarem aplicar de cara al pressupost.

Amb el tema del tipus que aplica l'Ajuntament de Granollers, ja li vaig explicar l'any passat, de perquè 
aquestes diferències entre un ajuntament i un altre, en tot cas només ha de repassar, recuperar els 
apunts de l'any passat, jo crec que no s'ho devia apuntar, ja li torno a repetir, això va en funció dels 
valors cadastrals i de què quan es va fer aquesta revisió, en tot cas li dic allò que diuen, sense acritud, 
ja li vaig explicar, l'any passat em sembla que la Regidora també li ha explicat, bé, li tornem a dir, 
perquè s'ho apunti, ho dic per sinó hi ha aquesta modificació en els pressupostos generals de l 'Estat.

I pel que fa als números, que vostè ens donava, repassi el llibre aquest que té a la seva esquerra, em 
sembla que el té a l'esquerre ara, i veurà, que en aquí, home, ens ha jugat amb els números, o no s'ho 
ha llegit bé, perquè quan vostè ha fet aquest escalat, no ha tingut en compte, una cosa que és 
essencial per fer les afirmacions que vostè n'ha fet en aquest Ple, que és el pes de l'activitat 
econòmica de la ciutat , de l'activitat industrial, respecte i comparat amb altres ciutats, per això donen 
aquest index, perquè en aquí hi ha l'IAE bàsicament, i com que la nostra ciutat, per sort, i perquè tenim 
un teixit productiu encara potent, aguanta i ha aguantat millor que d'altres ciutats, i fins i tot algunes 
ciutats més grans en nombre d'habitants, i per això surten aquests números i vostè suposo que ho sap 
perfectament, sinó llegeixi-s'ho bé perquè això va així. Això va així. 

I en el tema de l'IBI que és el tema concret que estàvem parlant, miri, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca 
del Penedes, Vic, Igualada, Manresa, capitals de comarca, a la regió metropolitana de la segona 
corona metropolitana, totes estan per damunt de la ciutat de Granollers, un 14% de promig més alt 
que la ciutat de Granollers. Sap qui governa aquestes ciutats? El Partit Socialista no. Sap 
perfectament qui governa en aquestes ciutats, que és el seu partit polític. Per tant, home, aquestes 
són les dades, aquests són les realitats, i ja li estenc la mà per alguns debats que hauran de 
produir-se en el Ple de pressupostos d'aquí a un mes i mig, dos, si es fan propostes assenyades, 
doncs aquest Govern les atendrà. Ja li dic, que hi ha una línia que segurament no traspassarem, que 
és aquella que el senyor Casasnovas ens deia, en aquests temps de dificultats, i sent conscients de 
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què aquí pateix tothom, no només les persones amb més dificultats, sinó també les classes mitjanes 
d'aquesta ciutat, també les empreses d'aquesta ciutat, hem de fer un esforç de solidaritat, i qui té més 
doncs ha de pagar més, perquè aquest 3% que hem parlat tant en els rebuts promig significa 9 euros. 
Amb aquest 9 euros es poden fer algunes de les coses que després estem tots tan satisfets, per 
exemple, els Plans de Xoc, que han ajudat a moltes famílies de la ciutat a sortir de l 'atzucac, a sortir, a 
conviure millor amb l'atzucac que tenim, i “ojala” tinguéssim més recursos, però aquesta és la realitat, 
i per tant acabo Alcalde, amb això, en què no confonguem a vegades les dades que prenguem bé els 
apunts, i que llegim bé els indicadors econòmics per poder després fer intervencions en aquest Ple. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. La senyora Ortego, per cloure el debat.

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, breument, comentar-li al senyor Mur, i crec que també ho deia el 
senyor Noguera, no es tracta de què tinguin una intuïció de quins eren els ingressos que arribaran 
però si que sinó m'equivoco l'Estat de situació del pressupost s'envia de manera trimestral a tots els 
Grups i per tant també vostès podrien fer una lectura acurada d'aquesta informació i per tant també 
saber quin és el nivell de recaptació en algunes taxes, en algunes figures impositives i per tant 
arribarien a les mateixes conclusions a les quals arribem nosaltres, de tota manera no tenim 
inconvenient en contestar aquelles preguntes concretes de transferències, poder d'altres 
administracions de les quals potser sí que vostès no tenen informació i nosaltres moltes vegades més 
vagament de el que voldríem, però sí que la tenim, i per tant, cap problema amb fer-la arribar.

Jo al que em referia és a què no s'havia mostrat un interés i una preocupació real de quina era la 
situació a nivell d'ingressos que teníem, que tindríem de cara el 2015.

El senyor Mur parlava de la Guia del contribuent, i estic d'acord amb vostè, podem trobar formules per 
una millor difusió de les bonificacions, també els diferents serveis de la casa també col·laboren amb 
nosaltres alhora de fer-ne publicitat, però en tot cas, segur que podem millorar i per tant si té 
propostes podem mirar-les.

I aprofito també per remarcar, lligant també una mica amb el que deia el senyor Mur, que aquells 
contribuents que tenen problemàtiques o casuístiques especials, dissenyem per a ells, de manera 
personalitzada, plans de pagament i donem facilitats, fraccionaments, ajornaments, en molts casos 
sense interessos. Una atenció que sí que vull aprofitar per posar en valor, donar valor a aquesta taxa 
de proximitat que fem, i que la fem segurament doncs perquè tenim el Servei de Recaptació propi, i 
això ens ho permet i en tot cas sí que m'agradaria posar en valor aquesta feina i remarcar que els 
ciutadans que són atesos en aquest servei valoren molt positivament la feina que es fa .

No me'n puc estar, senyor Noguera, malgrat que el senyor Terrades ja li ha fet algun comentari al 
respecta de les dades que vostè donava, que ja les ha fet servir d'una manera que no acabava 
d'aclarir si parlàvem d'euros/habitant, euros/rebut, dels imports versus el PIB del municipi, o de 
quantes figures impositives estaven incloses en aquests números que vostè deia i per tant, miris 
també les dades de facturació, poder s'endú alguna sorpresa de la comparativa de Granollers amb 
altres ciutats, i per tant si estem incloent l'IAE, com que va lligat a l'activitat evidentment s'incrementa i 
esperem que això sigui per molt de temps, voldrà dir que aquesta ciutat té, bé, genera activitat 
econòmica i això al final segurament serà positiu per la ciutat i també pels llocs de treball que hi ha a 
la ciutat lligats a aquest tipus d'indústria. Per tant no li compro que la pressió fiscal per les famílies 
granollerines sigui ni alta ni altíssima, com hem dit moltes vegades, la pressió fiscal, la càrrega fiscal 
és moderada i hi han diferents maneres de contar-ho, per tot cas, si només agafem quin és l'IBI, que 
seria aquella figura impositiva que afecta la major part de la ciutadania, en aquell estudi que fa la 
Diputació de Barcelona, i que ens compara amb Igualada, Manresa, Vic, Vilafranca i Vilanova, com bé 
deia el senyor Terrades, la mitjana del grup és de 323 euros/habitant, i la de Granollers és de 282 
euros/habitants, per tant 41 euros/habitant inferior a la mitjana del grup. I aquesta és una dada que li 
podem donar les voltes com vostè volguí, però és la que és, i que per tant, deixa en evidència, que la 
pressió fiscal com deia era moderada i amb les decisions que hem pres, doncs el que hem decidit és 
que així continuí.

Estem en un moment que és complicat, la situació econòmica com deia a l'inici de la meva 
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intervenció, és complicada, i per tant, creiem que és responsable la proposta que hem fet de no 
increment per 3r any consecutiu, posant aquest 100.000 euros, que al final el que tracten és de fer 
front a una situació dramàtica i real que s'està vivint, i que vostès saben que s'està vivint per part de 
moltes famílies, i per tant de cara al pressupost, continuarem parlant d'aquest tema.

I avanço que nosaltres continuarem donant una prioritat absoluta als recursos amb temes de serveis 
socials, que continuem, continuarem facilitant el pagament i el fraccionament a aquelles famílies i 
aquells contribuents que així ho necessitin, i que continuarem sent molt curosos amb la despesa 
municipal perquè el moment així ho exigeix.

Gràcies.

Alcalde: Bé, en tot cas si em permeten, jo no tenia previst intervenir, però crec que és imprescindible 
aclarir alguna de les dades que, reforçant una mica la intervenció dels meus companys.

En tot cas, en primer lloc, jo crec que s'ha demanat un compromís especific per part del senyor Mur, i 
a mi el que em toca a banda d'agrair-li el seu vot, és dir-li efectivament, es constituirà la comissió, jo 
mateix en faré la convocatòria, perquè ens sembla que és una feina important. Perquè aquesta 
reserva de 100.000 euros no té que veure amb el procés d'electoralisme en el qual ha tingut a bé 
doncs brindar-nos la seva reflexió el portaveu de Convergència i Unió, sinó a un fet molt evident, 
mirin, les xifres d'atur, estan en aquests moments a la ciutat en aproximadament en 5.600 aturats, 
aproximadament, 200 menys que l'any passat per aquestes dates, per tant, aquesta perspectiva 
optimista que algú ha plantejat sobre la taula, concretem vaig sentir amb preocupació les declaracions 
del President Rajoy i el Conseller Felip Puig sobre el fet de què estàvem avançant d'una manera 
substancial en la lluita contra l'atur. A Granollers no es nota, i ho hem de dir. Baixar de 5.800 a 5.600 
aturats no és baixar el número d'aturats, és mantenir-lo pràcticament, baixar-lo una miqueta.

Però hi ha una xifra que és la que em preocupa d'una manera extraordinària, que és que en el darrer 
any ha augmentat tres punts el percentatge d'aturats que no cobren subsidi. És a dir, la fragmentació, 
la segmentació, entre els aturats de llarga durada i els aturats s'està produint cada vegada més, és a 
dir, cada vegada el col·lectiu d'aturats que no cobren subsidi és més elevat.

I òbviament també això ho veiem als serveis socials, 8.000 atencions l'any passat. Aquest increment, 
aquest creixement, dels aturats de llarga durada em sembla que és un dels fets que més preocupació 
ens ha de causar a les persones que estem en aquest hemicicle, i per tant és el moment de fer alguna 
cosa més que el Pla de Xoc, alguna mesura extraordinària, i una mesura és aquesta, és el fet de 
treballar directament, també a partir d'una reflexió que va introduir en el debat del Pla de Xoc, 
efectivament, el Josep Casasnovas, és  l'hora d'introduir aquesta, passar d'aquesta reflexió a l'acció.

Per tant, aquest és el tema, les dades, és l'economia, no és la campanya electoral, és l'economia, 
l'economia ens porta cap a on ens porta, cap a gent que cada vegada està més fora, i per tant hem de 
posar el focus, la mirada, en aquest col·lectiu, per això aquesta qüestió. 

Open Data senyor Mur, transparència, està adjudicada, està contractada ja la implementació de 
l'Open Data a la ciutat, en pocs dies, en pocs mesos, perquè és un treball complicat, la senyora 
Garrido tindrà ocasió d'explicar la implementació de l'Open Data. Volem aquest portal obert, aquest 
portal de reflexió permanent, d'introducció permanent de mirades, de dades, i també, doncs, de 
compartir aquestes dades amb el conjunt de la ciutadania. L'Open Data està en marxa.

Granollers és una ciutat amb una pressió fiscal elevadíssima, com ha dit el senyor Noguera? No. No, 
miri jo li convido a fer un exercici, abundant amb el que deia la Regidora i el senyor Terrades. Agafi 
tots els rebuts d'IBI de Vilafranca, Vilanova, Vic, Manresa, Igualada i Granollers, tots, els suma, i els 
divideix pel número de rebuts, la divisió li donarà 406 euros, la mitja de tots els rebuts d'aquestes 
ciutats és 406 euros. Ara aïlli Granollers, faci el mateix amb Granollers. Sap quan surt per rebut? 372. 
372, per tant és evident més barata.

Si fem el mateix, sumem el valor de tots els rebuts, tots els rebuts, tots els rebuts que paguen els 
ciutadans i les ciutadanes de l'IBI i ho dividim pel número d'habitants de tots aquests municipis, en 
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sortirà 324, si aïllem Granollers, en sortirà 282, com li deia la senyora Regidora, per tant l'import que 
paguen la majoria de ciutadans i ciutadanes és evidentment, evidentment, més baix que la mitjà de les 
ciutats de les que ens comparem.

I efectivament, vostè ha dit, el que paga Granollers per capita és més elevat que no ser quants 
municipis, sí senyor, però és que vostè ha comparat, ha comptat aquí, Pastes GALLO i RECKITT 
BENCKISER comptant l'IAE, no fem trampa, afortunadament, afortunadament, perquè passa això, 
doncs miri, perquè la ciutat de Mataró, la ciutat de Mataró, si m'escolta, la ciutat de Mataró facturà a 
les seves empreses la meitat que Granollers, i té el doble d'habitants. Mataró factura la meitat que la 
ciutat de Granollers, les seves empreses, la musculatura econòmica d'aquesta ciutat és més elevada, 
fantàsticament més elevada, el doble que Mataró. Facturem el mateix que Sabadell, i vostè té les 
dades aquí, miri a la taula de l'apartat 5, factura Granollers, Granollers factura el mateix que Sabadell, 
per tant, el pes del nostre IAE és  molt elevat, afortunadament. Però, home, no posi la repercussió 
d'aquest IAE a la butxaca dels contribuents normals i corrents, no sumi Pastes Galló amb el veí de la 
cantonada, no ho faci perquè, efectivament, aquests 400 euros que hi ha entre l'IBI i la despesa, 
l'ingres total amb import sobre la ciutat té que veure amb una cosa que és diu IAE, sinó miri-ho, és 
fàcil de veure, és molt fàcil de veure, i vostè té prous coneixements, com per saber que això és així. 

Aquesta ciutat té afortunadament més ingressos que altres, simplement perquè té un volum 
d'empreses més elevat que altres, que factura bastant per sobre de la mitja dels municipis del nostre 
entorn. Ja li dic, el doble que Mataró, igual que Sabadell, recordo Mataró té el doble d'habitants que 
Granollers, Sabadell entre 3 i 4 vegades, i diguéssim un milió d'euros i poc, per sota de Terrassa, 
fitxis, és mèrit de l'Ajuntament? No, és mèrit de la ciutat que té aquesta planta industrial tan potent, 
però escolti no ens enredem, quan parlem d'Ordenances Fiscals, i quan parlem de l'afectació als 
ciutadans i la pressió fiscal als ciutadans , parlem del que paguem pels impostos quotidians, no parlem 
de cap altra cosa, per tant, si us plau, diguem les coses pel seu nom, és molt difícil de rebatré això, jo 
el convido a aquest exercici, vagi a veure a tots els rebuts d'IBI, sumi i divideixi, és molt fàcil, és molt 
fàcil. I li donaré les xifres que li dic jo , són xifres que dóna la Diputació, no me les he inventades.

Per tant aquesta és la situació, simplement, afortunadament, i això és el que ens permet tenir millor 
resultats que d'altres indrets, és que tenim una base fiscal més elevada, home bastant més elevada 
que Santa Coloma de Gramenet, efectivament Santa Coloma de Gramenet té més, deu tenir uns 
140.000 habitants, no se exactament la xifra, però sap quan facturen les empreses de Santa Coloma 
de Gramenet, és a dir, sap que no hi han empreses a Santa Coloma de Gramenet? Ho sap, no? Sap 
quan facturen el conjunt d'empreses a Santa Coloma de Gramenet? No arriba al milió d'euros. Estan 
molt per sota del milió d'euros, per tant, si us plau, portem les coses allà on toquem, posem les dades 
allà on toquen, si parlem dels ciutadans i les ciutadanes, que és del que hem de parlar, home, posem 
la veritat i la realitat, i l'objectivitat pel davant, em sembla que és essencial, per poder tenir un debat 
polític serè. 

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:
Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    14141414    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    ((((13131313)))),,,,    ))))    iiii    
AGAGAGAG    ((((1111))))    ,,,,    1111    abstenció del Grup Municipal dabstenció del Grup Municipal dabstenció del Grup Municipal dabstenció del Grup Municipal d ''''    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    iiii    10101010    vots en contra dels Grups Municipalsvots en contra dels Grups Municipalsvots en contra dels Grups Municipalsvots en contra dels Grups Municipals    
del CIUdel CIUdel CIUdel CIU    ((((6666))))    i del PPi del PPi del PPi del PP     ((((4444).).).).

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DELAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DELAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DELAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL    
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENT DE CRÈDITPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENT DE CRÈDITPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENT DE CRÈDITPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Vist que el president del Patronat Museu de Granollers ha proposat la tramitació d'un expedient de 
modificació del seu pressupost  per suplement de crèdits per un import de 2.835,18€,  al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC MUS 7/2014.
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Vist que ha manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici 
següent i que tenen consignació pressupostària insuficient o no ampliable.

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC MUS 7/2014 de modificació del Pressupost del Patronat 
Municipal del Museu per suplement de crèdits per un import de 2.835,18€, amb el detall següent:

       

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

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

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA 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)))),,,,    iiii        12121212    
abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((6666)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).

 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DELAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DELAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DELAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL    
PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER CRÈDIT EXTRAORDINARIPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER CRÈDIT EXTRAORDINARIPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER CRÈDIT EXTRAORDINARIPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

Vist que el president del Patronat Museu de Granollers ha proposat la tramitació d'un expedient de 
modificació del seu pressupost per crèdit extraordinari per un import de 6.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC MUS 8/2014.

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

Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.
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Atès que de conformitat amb l'article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i amb els articles 7è i 8è de les 
Bases d'execució del Pressupost General vigent, el Ple és l'òrgan competent per a l'aprovació de 
l'esmentat expedient  de modificació del Pressupost.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC MUS 8/2014 de modificació del Pressupost Municipal del 
Museu per crèdit extraordinari per un import de 6.000,00€, amb el detall següent:

      

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

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

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA 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)))),,,,    iiii        12121212    
abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((6666)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).

 
7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE    
LLLL''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits    per un import de 116.430,60€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 33/2014.

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 33/2014 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 116.430,60€, amb el detall següent:

      

     

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

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

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA 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)))),,,,    iiii        12121212    
abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((6666)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE    
LLLL''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 118.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 34/2014.

Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària.
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Vist l'informe emès per l'interventor general en virtut del que disposen l'article 34 i següents del  RD 
500/1990, de 20 d'abril, i l'article 6è de les Bases d'execució del Pressupost General vigent.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'expedient MC AJT 34/2014 de modificació del Pressupost de l'Ajuntament per 
crèdit extraordinari per un import de 118.000,00€, amb el detall següent:

      

      

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

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

Aprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTAAprovat per MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    14141414    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    ((((13131313))))    iiii    
dddd''''ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))        iiii    11111111    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((6666)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELSDICTAMEN RELATIU A VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELSDICTAMEN RELATIU A VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELSDICTAMEN RELATIU A VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS    
ARTICLESARTICLESARTICLESARTICLES    210210210210,,,,    212212212212,,,,    213213213213,,,,    216216216216    IIII    217217217217    DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA DDE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA DDE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA DDE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA D''''ORDENACIÓORDENACIÓORDENACIÓORDENACIÓ     
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRANOLLERSURBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRANOLLERSURBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRANOLLERSURBANÍSTICA MUNICIPAL DE GRANOLLERS,,,,    QUE REGULEN EL SÒL INDUSTRIAL DEQUE REGULEN EL SÒL INDUSTRIAL DEQUE REGULEN EL SÒL INDUSTRIAL DEQUE REGULEN EL SÒL INDUSTRIAL DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

El Ple de l'Ajuntament de Granollers en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2014 va aprovar 
provisionalment la modificació puntual dels articles 210, 212, 213, 216 i 217 de les Normes 
urbanístiques del POUM que regulen el sòl industrial de Granollers, redactada per la Directora de 
l'Oficina de gestió del POUM i promoguda per l'Ajuntament i simultàniament es va aprovar elevar 
l'expedient a la Comissió Territorial d 'Urbanisme de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 25 de setembre de 2014 va 
acordar:

1. Suspendre l'aprovació definitiva de la modificació puntual del POUM referida als articles 210, 212, 
213, 216 i 217, de Granollers, promoguda i tramesa per l'Ajuntament, fins que mitjançant un text refós 
que es presentarà per duplicat, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de 
l'expedient i diligenciat, s'incorporin les prescripcions següents:

1.1. Cal sol·licitar informe a la Direcció General de Protecció Civil i, si s'escau, incorporar les 
consideracions que se'n derivin.
1.2. Cal establir normativament que a les zones compreses dintre de les franges de seguretat del 
plànol annex de l'informe de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, d'11 d'abril de 
2014, s'hauran de donar compliment a la instrucció 8/2007 SIE.
1.3. Cal adequar la regulació pel que fa a les divisions horitzontals, d'acord amb la part valorativa 
d'aquest acord.
1.4. Cal concretar normativament que l'ús docent que es pugui implantar haurà d'estar directament 
vinculat amb processos o activitats industrials .

2. Indicar a l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols 
d'ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l'article 
17.6 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l'ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en 
suport informàtic, de les normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva .  

En data 15 d'octubre de 2014, la Directora de l'Oficina de Gestió del POUM redacta un text refós que 
inclou les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i es rep 
informe favorable de la Direcció General de Protecció Civil de data  14 d'octubre de 2014.

Atès allò que disposa l'art. 80, 85.1 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text Refós de la Llei d'Urbanisme  i els articles 117 i 118 del Decret 305/2006, de 26 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.

Atès l'art. 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en el que estableix les competències del Ple  en matèria d'aprovació que 
posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenacions previstos a la legislació 
urbanística. 

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

PrimePrimePrimePrimerrrr.... Verificar el text refós de la modificació puntual dels articles 210, 212, 213, 216 i 217 de les 
Normes urbanístiques del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, que regulen el sòl 
industrial de Granollers, redactat per la Directora de l'Oficina de gestió del POUM en data 15 d'octubre 
de 2014.

SegonSegonSegonSegon. Elevar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya el text refós a 
efectes de la seva aprovació definitiva, d'acord amb allò que disposa l'art. 80 del Decret Legislatiu 
1/2010, 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme. 

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

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ADDENDA AL CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DEADDENDA AL CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DEADDENDA AL CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DEADDENDA AL CONVENI DE TRANSFERÈNCIA DE    
FONS DE LFONS DE LFONS DE LFONS DE L''''ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,    MITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT ELMITJANÇANT EL    
DEPARTAMENT DDEPARTAMENT DDEPARTAMENT DDEPARTAMENT D''''ENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENTENSENYAMENT ,,,,    I LI LI LI L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER FINANÇAR ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER FINANÇAR ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER FINANÇAR ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER FINANÇAR EL    
FUNCIONAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT MUNICIPAL  QUE INTEGRENFUNCIONAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT MUNICIPAL  QUE INTEGRENFUNCIONAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT MUNICIPAL  QUE INTEGRENFUNCIONAMENT DELS CENTRES EDUCATIUS DE TITULARITAT MUNICIPAL  QUE INTEGREN    
EL SERVEI DEL SERVEI DEL SERVEI DEL SERVEI D''''EDUCACIÓ DE CATALUNYA PER LEDUCACIÓ DE CATALUNYA PER LEDUCACIÓ DE CATALUNYA PER LEDUCACIÓ DE CATALUNYA PER L''''ANYANYANYANY    2014201420142014    I LI LI LI L''''AJUST DEL PERÍODEAJUST DEL PERÍODEAJUST DEL PERÍODEAJUST DEL PERÍODE    
JULIOLJULIOLJULIOLJULIOL----DESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DE     2013201320132013

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

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

En data 21 de novembre de 2013 es va signar el conveni de col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament i l'Ajuntament de Granollers per 
finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el Servei 
d'Educació de Catalunya per al període juliol-desembre de 2013, i en concret, l'Escola Municipal 
Salvador Llobet, l'Institut Escola del Treball i el CEE Montserrat Montero, amb vigència des del 
moment de la seva signatura, amb efectes des d'1 de gener de 2013 i fins el 30 de març de 2014. Amb 
la signatura d'aquest conveni es deixava sense efectes el conveni singular signat en data 10 de 
novembre de 1999.

En data 29 d'abril de 2014 el ple de la corporació va acordar aprovar el conveni de transferència de 
fons de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i 
l'Ajuntament de Granollers per finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal  
que integren el Servei d'Educació de Catalunya per l'any 2014 i l'ajust del període juliol-desembre de 
2013, amb les indicacions següents al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

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

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

En data 22 d'octubre de 2014 EL Departament d'Ensenyament ha  tramés mitjançant correu electrònic 
una addenda al conveni esmentat per el corresponent tràmit de signatura.
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Aquesta addenda incrementa en 401.139,84 €  l'aportació del Departament fixada en el conveni per un 
import de 9.261.878,89€, que ve motivada per la variació en la plantilla finançada.

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

En data 23 d'octubre de 2014 s'emet informe conjunt per la Secretaria i Intervenció.

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

La Disposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la LleiDisposició Addicional Tercera de la Llei    27272727////2013201320132013,,,,    dededede    27272727    de desembrede desembrede desembrede desembre,,,,    de racionalització ide racionalització ide racionalització ide racionalització i    �

sostenibilitat localsostenibilitat localsostenibilitat localsostenibilitat local,,,,    que les disposicions d'aquesta llei són d'aplicació a totes les Comunitats 
Autònomes, sense perjudici de les seves competències exclusives en matèria de règim local, 
assumides en els seus Estatuts d'Autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal i amb 
estricta subjecció als principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i racionalització 
de les estructures administratives.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     160160160160    de la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    ����

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya  preveu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de règim 
local que, respectant el principi d'autonomia local, inclou la determinació de les competències i de 
les potestats pròpies dels municipis en els àmbits especificats per l 'article 84.

LLLL''''articlearticlearticlearticle     84848484....2222    de la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànicade la Llei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    ����

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya     preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies 
sobre les matèries següents, en els termes que determinin les lleis: 
... g) La planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil i la participació en el procés de 
matriculació en centres públics i concertats del terme municipal, el manteniment i l'aprofitament, 
fora de l'horari escolar, dels centres públics i el calendari escolar .

LLLL''''articlearticlearticlearticle     131131131131....2222     la Llei Orgànicala Llei Orgànicala Llei Orgànicala Llei Orgànica    6666////2006200620062006,,,,    dededede    19191919    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    de reforma de lde reforma de lde reforma de lde reforma de l''''Estatut dEstatut dEstatut dEstatut d''''Autonomia deAutonomia deAutonomia deAutonomia de    ����

CatalunyaCatalunyaCatalunyaCatalunya     que correspon a la Generalitat, en matèria d'ensenyament no universitari, amb relació 
als ensenyaments obligatoris i no obligatoris que condueixen a l'obtenció d'un títol acadèmic o 
professional amb validesa a tot l'Estat i amb relació als ensenyaments d'educació infantil, la 
competència exclusiva que inclou:
... b) La determinació dels continguts educatius del primer cicle de l'educació infantil i la regulació 
dels centres en què s'imparteix aquest cicle, i també la definició de les plantilles del professorat i 
de les titulacions i les especialitzacions de la resta del personal .
c) La creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics .
d) La inspecció, l'avaluació interna del sistema educatiu, la innovació, la recerca i l'experimentació 
educatives i també el garantiment de la qualitat del sistema educatiu .
... g) Els serveis educatius i les activitats extraescolars complementàries amb relació als centres 
docents públics i als centres docents privats sostinguts amb fons públics . 

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

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

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



28

centres que els imparteixen.
g) Els requisits i les condicions dels centres docents i educatius .
h) L'organització dels centres públics i dels privats sostinguts amb fons públics .

L'articlearticlearticlearticle     8888....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducaciópreveu que el sistema educatiu �

comprèn els ensenyaments regulats en el títol V (educació infantil, educació primària, educació 
secundària obligatòria, batxillerat, formació professional, ensenyament d'idiomes, ensenyaments 
artístics, ensenyaments esportius i educació d'adults), els centres que els imparteixen i els serveis 
educatius, qualssevol que siguin els destinataris de l'ensenyament, titularitat del centrei el seu 
sistema de finançament.

L'articlearticlearticlearticle     42424242    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació         que en el sistema educatiu de �

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

L'articlearticlearticlearticle     43434343....2222    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     que el Govern ha de garantir que la �

prestació del Servei d'Educació de Catalunya esdevingui un referent de qualitat en el procés 
d'assoliment de l'equitat i l'excel·lència.

L'articlearticlearticlearticle 45454545....1111    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     que per mitjà de convenis amb els �

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

L'articlearticlearticlearticle     199199199199    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     que el Govern ha de garantir la �

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

La Disposició Addicional Quarta de la LleiDisposició Addicional Quarta de la LleiDisposició Addicional Quarta de la LleiDisposició Addicional Quarta de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació  preveu que el �

Departament ha de revisar amb caràcter periòdic els criteris i les partides pressupostàries a què fa 
referència la disposició final segona, amb l'objectiu d'assegurar que els compromisos adquirits en 
convenis amb els ens locals s’ajusten en tot moment a l 'evolució real dels costos i dels preus.

La Disposició Final Primera de la LleiDisposició Final Primera de la LleiDisposició Final Primera de la LleiDisposició Final Primera de la Llei    12121212////2009200920092009,,,,    deldeldeldel    10101010    de juliolde juliolde juliolde juliol,,,,    dddd''''educacióeducacióeducacióeducació     que el Govern ha de �

garantir els recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis la titularitat dels quals 
delegui en els ens locals. Qualsevol atribució de competències nova, formalitzada per conveni 
entre el Departament i l'ens local corresponent, ha d'anar acompanyada de l'assignació dels 
recursos suplementaris necessaris per a finançar-la correctament. Per a l'assignació dels recursos 
s'ha de tenir en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis delegats, que s'ha de 
fixar d'acord amb les entitats municipalistes. L'assignació de recursos ha d'ésser una condició 
necessària perquè entri en vigor la delegació de la competència. També preveu que el 
Departament ha d'habilitar les partides pressupostàries, amb els recursos necessaris i suficients, 
que permetin finançar els compromisos adquirits en convenis amb els ens locals amb relació al 
segon cicle d'educació infantil, l'educació obligatòria, el batxillerat, els programes de qualificació 
professional inicial, la formació professional, l'educació especial, els ensenyaments d’idiomes o 
esportius o altres que es puguin acordar per a millorar l'equitat i la qualitat del Servei d'Educació 
de Catalunya i que el  Departament ha d'habilitar les partides pressupostàries, amb els recursos 
necessaris, que permetin establir amb eficàcia i eficiència convenis amb els ens locals per a la 
realització de les activitats extraescolars i els plans i programes socioeducatius específics .

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

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

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

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

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

LLLL''''articlearticlearticlearticle     110110110110    de la Lleide la Lleide la Lleide la Llei    26262626////2010201020102010,,,,    dededede    3333    dddd''''agostagostagostagost,,,,    de règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de lesde règim jurídic i de procediment de les    ����

administracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunyaadministracions públiques de Catalunya enumera els aspectes que han de contenir els convenis 
interadministratius.

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

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

Addenda al conveni de transferència de fons de lAddenda al conveni de transferència de fons de lAddenda al conveni de transferència de fons de lAddenda al conveni de transferència de fons de l ''''Administració de la Generalitat de CatalunyaAdministració de la Generalitat de CatalunyaAdministració de la Generalitat de CatalunyaAdministració de la Generalitat de Catalunya ,,,,    mitjançantmitjançantmitjançantmitjançant     
el Departament del Departament del Departament del Departament d''''EnsenyamentEnsenyamentEnsenyamentEnsenyament ,,,,    a la la la l''''Ajuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de GranollersAjuntament de Granollers,,,,    per finançar el funcionament dels centresper finançar el funcionament dels centresper finançar el funcionament dels centresper finançar el funcionament dels centres    
educatius de titularitat municipal que integren el Servei deducatius de titularitat municipal que integren el Servei deducatius de titularitat municipal que integren el Servei deducatius de titularitat municipal que integren el Servei d''''Educació de Catalunya per a lEducació de Catalunya per a lEducació de Catalunya per a lEducació de Catalunya per a l''''anyanyanyany    2014201420142014    i li li li l''''ajustajustajustajust     
del període juliol – desembre dedel període juliol – desembre dedel període juliol – desembre dedel període juliol – desembre de     2013201320132013

Barcelona,

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

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

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

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

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

1.- Que amb data 9 de maig de 2014 van subscriure el conveni de transferència de fons de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, a l'Ajuntament de Granollers, per 
finançar el funcionament dels centres educatius de titularitat municipal que integren el Servei d'Educació de 
Catalunya per a l'any 2014 i l'ajust del període juliol – desembre de 2013.

2.- Atès que s'ha detectat una variació en la plantilla finançada, cal tramitar una addenda al conveni abans 
citat.

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

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES ::::

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA....    Modificar la clàusula primera en el sentit d'incrementar en 401.139,84 euros l'import assignat pel 
conveni de finançament.
Aquest import anirà a càrrec de la partida pressupostària D/460000600/4210/0000, del centre gestor 
EN0119, del pressupost de la Generalitat de Catalunya per al  2014, desglossat de la manera següent:

Desglossament transferències 2014
Gener 33.428,32 €
Febrer 33.428,32 €
Març 33.428,32 €
Abril 33.428,32 €
Maig 33.428,32 €
Juny 33.428,32 €
Juliol 33.428,32 €
Agost 33.428,32 €
Setembre 33.428,32 €
Octubre 33.428,32 €
Novembre 33.428,32 €
Desembre 33.428,32 €
Total 401.139,84 €

SEGONASEGONASEGONASEGONA....    Donar una nova redacció a la clàusula segona :
"En el cas que el Departament d'Ensenyament aprovi altres aportacions complementàries a les anteriors, 
canviïn els paràmetres de la clàusula tercera, o es produeixi alguna altra circumstància que modifiqui els 
imports a transferir a les corporacions locals, es tramitarà la modificació corresponent mitjançant una 
addenda a aquest document o un nou conveni en què es faci constar el concepte i l'import de la 
modificació".

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

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

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

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

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

11111111....1111).-).-).-).-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 A LA DEFENSA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LARELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LARELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LARELACIÓ A LA DEFENSA DE LA LLEI DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE LA    
INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀSINTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀSINTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀSINTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS

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

El nostre país té vigent la llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs 
(llei orgànica 2/2010) on: 

- Es reconeix a les dones  el dret a una maternitat lliurement decidida. 

- Es garanteix el dret a l’educació i a la salut sexual . 

- Es garanteix la informació  sobre els drets, ajudes i prestacions que li corresponen si desitja 
continuar amb l’embaràs, i de les conseqüències mèdiques, psicològiques i socials, així com de la 
seva interrupció, i de la possibilitat de rebre assessorament. 

- S’estableix un termini de 3 dies des que la dona rep la informació fins que és possible practicar la 
interrupció voluntària de l’embaràs, a petició de la dona i dins de els 14 primeres setmanes de 
gestació. 

- Regula la interrupció de l’embaràs per causes mèdiques i dins de les 22 primeres setmanes de 
gestació, i reconeix la interrupció en casos extrems de detecció d’anomalies fetals incompatibles amb 
la vida. 

- Garanteix la igualtat en l’accés a totes les CCAA, a les prestacions en matèria de salut sexual i 
reproductiva, així com als mètodes anticonceptius i d’interrupció voluntària de l’embaràs . 

-Reconeix l’exercici de l’objecció de consciència al personal mèdic i sanitari .

Aquesta llei va ser aprovada amb un ampli consens parlamentari i posteriorment va ser avalada pel 
Consell d’Estat. 

Tot i això, al 2010 el PP va presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra la llei, que encara no ha 



32

quedat resolt pel Tribunal Constitucional. 
A finals del 2013, el nou govern d’Espanya en mans del PP, sense esperar el dictamen del Tribunal 
Constitucional i, doblegant-se, una vegada més, a les demandes dels sectors més ultraconservadors 
de la nostra societat, va anunciar que presentaria una nova regulació de la interrupció voluntària de 
l'embaràs que tenia com a punts claus: 

Retornar  a una llei de supòsits molt més restrictiva que la Llei de 1985 aprovada pel govern 
socialista

Eliminar la possibilitat d 'interrompre l'embaràs quan existeixi malformació fetal
Fiscalitzar el supòsit de risc per a la salut de la mare amb un clar menyspreu i  desconfiança cap 

a les dones, a les quals deixa sense poder de decisió, donant aquest poder a professionals externs. 

Finalment, al setembre del 2014, el govern d’Espanya ha hagut de paralitzar la seva proposta de 
reforma de llei gràcies a la pressió política i social , especialment, de les entitats de dones.
Tot i això, el PP no ha retirat el recurs que van presentar davant del Tribunal Constitucional l’any  2010, 
que pretén eliminar el dret a decidir de les dones lliurement la seva maternitat ,  encara que això sigui a 
costa de posar en risc la salut i la vida de les dones, limitar al màxim el dret a l'avortament, tot i estar 
demostrat que les lleis més restrictives no redueixen  el nombre d'avortaments, només incrementa  el 
nombre de dones mortes o que perden la salut perquè avorten en la clandestinament i en condicions 
de total insalubritat. 

A més, seríem el primer país que retrocedeix en la seva llei d’avortament: en els darrers 28 anys, 36 
països han liberalitzat les seves lleis d 'avortament, però cap d’ells no ha retrocedit. 

El Consell d'Europa va aprovar l’any 2008 una recomanació per als seus 47 països on consagra el dret 
a l'avortament legal i sense riscs,   garantit per l'Estat, que converteixi aquesta pràctica  en accessible 
i segura. També suggereix despenalitzar l’avortament, allà on és delicte. I el més important per a la 
situació actual: es mostra a favor d’ una llei de terminis i reclama classes d'educació sexual 
obligatòries per als i les joves.

Els i les  socialistes entenem que la no retirada d’aquest recurs del PP davant el Tribunal 
Constitucional amenaça el drets de les dones a escollir la seva maternitat i la seva salut física i 
psíquica. La millor manera de reduir el nombre d'avortaments no és  negant l'accés de les dones a 
procediments legals i  segurs, sinó donant-les el poder de controlar la seva pròpia fecunditat i de 
prevenir els embarassos no desitjats, tal i com contempla la llei socialista  02/2010. 

Per això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Granollers presenta  per a la consideració i 
l'acceptació pel Ple Municipal:

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

1. Reconèixer el  dret a una maternitat  lliurement decidida, que implica, entre altres coses, que les 
dones decideixin sobre el seu embaràs i que aquesta decisió conscient i responsable ha de ser 
respectada.

2. Felicitar les diverses entitats i plataformes ciutadanes, especialment de dones, que amb les 
seves protestes al carrer han obligat al govern d’Espanya a retirar la proposta de reforma de la llei de 
l’avortament que volia fer, i instar a les entitats i plataformes que continuïn amb la pressió social per 
retirar el recurs d’inconstitucionalitat que el PP va presentar contra la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de 
març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de l 'embaràs.

3. Instar al govern del PP a retirar el recurs d’inconstitucionalitat que van presentar contra la Llei 
Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la Interrupció voluntària de 
l'embaràs, i rebutjar la regressió que això suposaria.

4. Traslladar aquests acords al govern de l'Estat, al govern de la Generalitat de Catalunya i als 
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 deaprovada per majoria absoluta per la Junta deaprovada per majoria absoluta per la Junta deaprovada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,    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----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG,,,,    i el vot eni el vot eni el vot eni el vot en    
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contra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PP

 

11111111....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E I DEL GRUPE I DEL GRUPE I DEL GRUPE I DEL GRUP    
MUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL DRET DE REMUNERACIÓ ALS AUTORS PELS PRÉSTECSMUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL DRET DE REMUNERACIÓ ALS AUTORS PELS PRÉSTECSMUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL DRET DE REMUNERACIÓ ALS AUTORS PELS PRÉSTECSMUNICIPAL SOCIALISTA SOBRE EL DRET DE REMUNERACIÓ ALS AUTORS PELS PRÉSTECS    
DE LES SEVES OBRES REALITZADES A LES BIBLIOTEQUESDE LES SEVES OBRES REALITZADES A LES BIBLIOTEQUESDE LES SEVES OBRES REALITZADES A LES BIBLIOTEQUESDE LES SEVES OBRES REALITZADES A LES BIBLIOTEQUES

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

Les institucions públiques han de vetllar per fer efectiu el dret d’accés a la cultura a tota la ciutadania i 
al mateix temps pel legítim dret a la remuneració dels autors pel producte de la seva obra .
 
Per imperatiu legal, l’Estat està obligat, com ho han fet ja la pràctica totalitat dels països de la Unió 
Europea, a posar en pràctica i aplicar una directiva europea (Directiva 2006/115/CE, una norma 
referent a la implantació del cànon per préstec bibliotecari ).
 
Aquesta aplicació obligatòria de la Directiva ha de tenir present la doble funció de compensació als 
creadors i la de facilitar l’accés a la cultura. L’existència dels dos drets és compatible, fets pel qual 
correspon a les administracions públiques competents l’establiment de mecanismes i fórmules que els 
garanteixin.
 
La legislació europea és legítima i coherent. Sense autors no hi ha cultura i el dret a percebre 
remuneració pel seu treball ha de ser protegit i promogut des de les institucions comunitàries. Com 
també és evident que les biblioteques públiques municipals desenvolupen un paper essencial i 
indispensable en la formació i l’equilibri social i cultural . 

La majoria dels països europeus, han considerat el cànon fonamentalment una política de suport a les 
literatures i cultures del país i, en aquest sentit, és assumit pels governs nacionals o regionals. En 
canvi, la transposició que Espanya fa de la directiva situa el cànon en els titulars dels serveis que en 
el nostre país són els ajuntaments.

Aquest Decret és un atac a l’accés a la cultura i el coneixement per part de la ciutadania i un atac a la 
tasca que realitzen les biblioteques. A Catalunya, i sobretot a la província de Barcelona, s’ha realitzat 
una important aposta pel desplegament d’una àmplia xarxa de biblioteques públiques. Segons dades 
del Servei de Biblioteques, 404 municipis (92,93% de la població) disposen de biblioteca o servei de 
bibliobús, amb un total de 25.356.484 visites anuals i 16.393.856 documents prestats.  

En el cas dels municipis de la província de Barcelona, cal tenir en compte l’esforç que han fet i fan la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments en el foment de la lectura pública, amb 216 biblioteques i 9 
bibliobusos que l’apropen a la ciutadania. Concretament, donen servei a 5.540.925, el 97,83% de la 
població de la demarcació de Barcelona. Un esforç que representa assumir el 98% del pressupost (el 
58% els ajuntaments, el 40% la Diputació i el 2% la Generalitat). 

A més cal considerar que la indústria del llibre suposa el 38,1% del total de l’aportació al PIB de la 
cultura i que les biblioteques són un estímul a aquest sector industrial, greument afectat per la crisi 
econòmica.
 
L’entrada en vigor d’aquest decret suposa una nova dificultat per als pressupostos municipals, doncs 
la major part de les biblioteques en depenen, i en tant que, les biblioteques són un dels principals 
motors culturals i d’accés democràtic i global a la cultura amb una forta capacitat inclusiva i d’igualtat 
d’oportunitats.
 
 Per tot això, i amb l'objectiu de fer efectiu l’accés a la cultura i a la vegada el suport a la creació, el 
Grup Municipal  d‘ICV-EuiA i el Grup Municipal Socialista proposen al Ple 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 ::::    
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1.  Rebutjar el contingut del Reial Decret 624/2014 i demanar al Govern Espanyol la seva retirada

2. Instar el Govern de l’estat espanyol a elaborar un nou Reial Decret, tenint en compte les 
consideracions exposades i que siguin els Governs de l’Estat Espanyol i de la Generalitat de 
Catalunya qui incorporin en els seus pressupostos les partides per fer front a un cànon fix per 
l’adquisició d’obres, fruit del diàleg i consens amb el conjunt d’actors afectats.
 
3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a negociar amb el Govern de l’estat espanyol a 
què incorporin en els pressupostos de l’exercici 2015 una partida específica suficient que permeti 
cobrir aquest cànon bibliotecari de les biblioteques municipals .

4. Instar el Govern de l’estat espanyol a recuperar els objectius i els mecanismes de cooperació 
previstos en el "Plan de Fomento de la Lectura", en el programa d’adquisició i millora de les 
col·leccions de les biblioteques públiques del país i formulat amb la cooperació de la Generalitat, en 
l’àmbit de Catalunya.

5. Donar trasllat dels presents acords al Govern de l’estat espanyol, als grups parlamentaris del 
Congrés, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC) i a la Diputació de Barcelona. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deaprovada per majoria absoluta per la Junta deaprovada per majoria absoluta per la Junta deaprovada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,    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----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG,,,,    i el vot eni el vot eni el vot eni el vot en    
contra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PP

 
11111111....3333).-).-).-).-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----EEEE,,,,    I AG INSTANT L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A DONAR SUPORT AL PROCÉSI AG INSTANT L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A DONAR SUPORT AL PROCÉSI AG INSTANT L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A DONAR SUPORT AL PROCÉSI AG INSTANT L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS A DONAR SUPORT AL PROCÉS    
PARTICIPATIU DELPARTICIPATIU DELPARTICIPATIU DELPARTICIPATIU DEL     9999    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE     2014201420142014

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta derebutjada per majoria absoluta per la Junta derebutjada per majoria absoluta per la Junta derebutjada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,    amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PPamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i del PP,,,,    i el vot favorable de CIUi el vot favorable de CIUi el vot favorable de CIUi el vot favorable de CIU,,,,    
ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG

 
11111111....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA        
DAVANT LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA PER DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DEDAVANT LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA PER DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DEDAVANT LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA PER DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DEDAVANT LA CELEBRACIÓ D’UNA CONSULTA PER DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE    
CATALUNYACATALUNYACATALUNYACATALUNYA....    

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

La llei de consultes no referendaries aprovada pel Parlament de Catalunya, ha estat impugnada 
parcialment pel Govern de l’Estat davant del Tribunal Constitucional que n’ha decretat la suspensió 
temporal sense entrar encara en el fons de la seva constitucionalitat o no.
A tal efecte la consulta que el President de la Generalitat havia convocat pel proper  9 de Novembre en 
aplicació de les disposicions legals de l’esmentada Llei ha quedat suspensa .
Es clar  que ni la suspensió de la consulta ni que una hipotètica  anul·lació definitiva de la 
convocatòria i la llei resolen el problema de fons, que no es altre  que la necessitat de donar sortida 
política i democràtica al profund malestar de importants sectors de la societat catalana sobre la actual 
relació de Catalunya amb la resta de Espanya.
Reiterem el dret innegable que les catalanes i els catalans tenim d’expressar-nos sobre el país que 
volem. Davant l’esgotament i la insuficiència del model actual de relació entre Catalunya i l’Estat fins 
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ara vigent, estimem que és necessari formular un nou marc que empari les justes reivindicacions de 
millora de l’autogovern demandades de manera àmpliament majoritària des de Catalunya. 
Tota consulta o procés participatiu al conjunt de la ciutadania ha de contenir les garanties 
democràtiques que garanteixin la transparència i seguretat del procés, i ha de posar a l’abast de 
l’electorat els mecanismes que permetin el lliure contrast d’opinions, també espais suficients que 
permetin exercir el dret a votar i el control democràtic d’aquest dret segons les convencions 
internacionals.
L’Ajuntament de Granollers es va pronunciar a la sessió plenària celebrada el dia 29 de juliol de 2014 
de manera clara en el sentit de cooperar amb les nostres institucions i donar suport al President de la 
Generalitat davant la convocatòria de la consulta del nou de novembre.
És per tot això que, 

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

1. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Granollers de facilitar la celebració de l’esmentada 
consulta tot col·laborant en aquells aspectes que ens sigui requerit pel govern de la Generalitat per tal 
de fer possible que tots els ciutadans i les ciutadanes que ho desitgin , hi puguin participar.

2. Reclamar que els catalans i les catalanes es puguin pronunciar lliurament en un referèndum 
sobre el futur de Catalunya.

3. Expressar el nostre suport a les institucions nacionals catalanes, el Parlament i la Generalitat de 
Catalunya, que encarnen l’expressió de la voluntat democràtica d’autogovern del poble de Catalunya.

4. Donar compte d’aquesta resolució al President de la Generalitat de Catalunya, a la President del 
Govern d’Espanya i a la Presidenta del Parlament de Catalunya i al President del Congrés del 
Diputats i al Senat perquè ho traslladin als respectius grups parlamentaris .  

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus, amb el vot favorable del Grup Municipal del PSC, l'abstenció dels Grups Municipals de 
CIU, ICV-EUiA-E i AG,  i el vot en contra del Grup Municipal del PP
 
 

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

Alcalde: Moltes gràcies, passem al torn de precs, preguntes, interpel·lacions, senyor Mur, endavant,  

Senyor Mur: Gràcies. És un prec, en relació al Tauler d'Edictes, a l'abril del 2014, si no estic mal 
informat, en el marc de l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana es va implantar el Tauler d'Edictes. Per 
tant diguem-ne és un aspecte virtual, una web, o s'hi pot accedir, a buscar informació, en aquest 
Tauler d'Edictes, hem constatat que si bé si pengen els acords que s'han establert en el Ple per 
exemple, posem un exemple concret com era el Reglament dels centres cívics, que vam acordar tirar 
endavant aquest Reglament, en el Tauler d'Anuncis hi ha l'acord però no hi ha el document relatiu al 
Reglament, per tant, l'exposició que se'n fa és nul·la en aquest sentit del propi Reglament, i per tant 
les aportacions que hagin de fer els ciutadans no es poden fer amb facilitat .

No dic que no estigui a l'accés dels ciutadans en algun lloc o altre, en l'OAC, en un paper per hi ha 
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darrere. També em consta que hi ha un PC a l'OAC on pots anar-hi i buscar, però el document del 
Reglament dels centres cívics no hi és. Som conscients que hi ha coses que les podem penjar en el 
Tauler d'Edictes, perquè la Llei de protecció de dades ho prohibeix però precisament Reglaments o 
Plans, que són coses que  no tenen cap implicació amb la Llei de Protecció de dades ho hauríem de 
penjar.

Per tant, el prec que els hi faig és que no només es pengin els acords, sinó que es pengin els 
documents que hem acordat, perquè en la fase d'exposició, els ciutadans i ciutadanes i puguin fer les 
seves al·legacions o les seves aportacions. Gràcies.

Alcalde: Prenen nota i controlarem aquesta eficàcia en aquest procediment, tot i que la pàgina web de 
l'Ajuntament sí que, en el seu global, sí que hi té el Reglament que vostès esmenten. Segurament no 
la finestreta que vostè fa referència però sí que hi és en la pàgina web. Senyor Casasnovas, 

Senyor Casasnovas: Sí gràcies Alcalde. El mes de gener es va aprovar que es sancionaria les entitats 
financeres que tinguin pisos buits a la ciutat. En el de Ple de juny vaig fer la pregunta de com estava la 
situació, el tema dels expedients, i se'm va respondre que n'hi havia 21 d'oberts. Estem a octubre, el 
que volia saber és si continua havent-hi aquest 21, si n'hi ha més, en quin procés estan aquests 
expedients, si s'han arribat a acords, o es té previst sancionar alguna entitat per tenir més de dos anys 
un habitatge buit. Gràcies.

Alcalde: Bé, moltes gràcies, el senyor Terrades, si la memòria doncs l'acompanya li farà, li donarà la 
informació i en tot cas li pot detallar tranquil·lament després en la Informativa, però en tot cas fins allà 
on li arribi la memòria té la paraula.  

Senyor Terrades: A la Informativa li donaré més detalls del nombre exacta d'expedients que s'han 
obert, perquè se  n'obren tot sovint, un cop els serveis d'Inspecció de l'Ajuntament, després de fer 
diverses comprovacions, detecten que alguns d'aquests habitatges, fa més de dos anys que estan 
desocupats.

És cert, el mes de juliol, el mes de juny, li vaig contestar que ja n'hi havia 21 d'oberts, que són els 
primers que s'han formalitzat. Vostè sap que hi han uns terminis determinats perquè les entitats 
bancàries o les empreses vinculades ens expliquin o ens diguin que és el que pensen fer , hi ha tràmits 
d'audiència, etc., etc. El procés administratiu, és farragós, perquè estem en un estat garantista, cosa 
que no tinc res a discutir.

Aquests primers 21, pel que em diuen els Serveis Jurídics, jo crec que en un termini màxim d'1 mes 
estarem en disposició de si no perquè els arguments que ens han donat, en tot cas si que aquest és 
un tema que voldria contrastar, és que ja han posat a disposició algunes d'aquestes entitats bancàries 
del Govern de la Generalitat de Catalunya alguns dels seus  actius. Després no concreten a on, a mi 
em sembla molt bé que algunes d'aquestes entitats financeres hagin posat, si els meus números no 
estan equivocats, al voltant d'uns 1.500 habitatges en el conjunt del territori de Catalunya, que és una 
xifrà absolutament insatisfactòria, perquè l'objectiu no és tan sancionar a les entitats financeres sinó 
que posin part del parc d'habitatge que tenen, en funció de les necessitats que tenim detectades en el 
conjunt del país, també a Granollers, a disposició o bé de les entitats socials o bé de l'Ajuntament, o 
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bé directament en els propis ciutadans. Que hi hagi una cartera o un parc d'habitatge públic de lloguer, 
i sobretot de lloguer social.

Jo crec que aquests primers 21 expedients que es van obrir, aproximadament, d'aquí 1 mes, mes i 
algú, estarem en disposició, si no s'ha posat a disposició de l'administració aquests habitatges perquè 
compleixin una funció social de posar les primeres sancions. Però en tot cas, ja li detallaré en la 
Comissió Informativa. I els altres segueixen el seu camí.

Alcalde: Alguna altra qüestió? Partit Popular? Convergència i Unió? Endavant senyor German 
Cequier, 

Senyor Cequier: Gràcies Alcalde. Em volia referir al Ple del passat 30 de setembre, en el qual, un dels 
temes que va ocasionar el debat era el compte municipal, i en aquest tema, una vegada més, va sortir 
de forma reiterada i repetitiva doncs la lamentació o la queixa del retard de la Generalitat en el 
pagament del deute d'escoles bressol, que era cert, vull dir no és que fos una qüestió d'incertesa. Va 
haver-hi un debat entre vàries persones del Consistori, fins i tot es va utilitzar la paraula traïdoria en un 
cert moment, i que bé, ja es va aclarir, finalment va quedar establert com a, l'Alcalde mateix va donar 
una fórmula sobre la qüestió.

Al cap de pocs dies, el 6 d'octubre concretament, a la premsa va sortir el comunicat, o la nota de 
premsa, com que ja s'havia cobrat els  204.000, 304.000 euros d'aquell deute de la Generalitat en 
diverses escoles bressol. Llavors el prec que voldríem fer és que freqüentment, i sempre que es pot, o 
sempre que podeu, aprofitant que "el Pisuerga pasa por Valladolid", o que el Congost passa per 
Granollers, per fer-ho diferent, doncs reiteradament parleu i lamentem aquesta situació que no és que 
a nosaltres ens agradi, però que potser podríem deixar-la ja una mica establerta, i parada.

Avui jo creia que en el últim punt, en els 401.000 euros que s'ha aprovat l'addenda, doncs penso que 
és una notícia positiva, i potser valdria la pena tenir-la present també. Resumint, o acabant, volia fer 
un prec, o potser dos: Un primer, doncs demanar que posem fre ja a aquesta reiteració de sempre que 
es pot, recordar de què hi ha un deute i de què no es paga. I si això no pot ser, el segon prec seria, 
que quan alguna vegada es solucioni positivament una situació, doncs que també se'ns comenti, 
perquè dóna la circumstància que el dia 30 de setembre va ser quan es va pagar aquest deute, 
segons hem constatat, de manera de què quan estàvem aquí, fent aquell debat, ja es sabia que el 
deute estava pagat. Gràcies.  

Alcalde: Bé, pels peculiars mecanismes que té la Generalitat de fer el lliurament de documents, en 
aquell moment la Regidora òbviament no ho sabia. I en tot cas, com que hi ha mitjans de comunicació 
que segueixen el tema, en el moment en què vam tenir constància del cobrament ho vam fer públic, 
que és el que pertoca. Vam fer públic que s'havia pagat un deute del 2011, recordem-ho també.

I en tot cas, si hi ha una realitat que és objectiva i és que la Generalitat ens deu forces diners, jo crec 
que l'Open Data que ens reclamava el senyor Mur, i la realitat concreta de cada dia, és bo que els 
ciutadans ho sapiguem, igual com és bo que els ciutadans sapiguem quina és la relació que té doncs 
financerament Catalunya amb el conjunt de l'Estat, és pura transparència, per tant nosaltres el que 
volem és que els ciutadans tinguin una informació de qualitat, tant quan es dóna el pagament com 
quan no es dóna, i en tot cas, avui el tema que s'ha portat és un tema molt ajustat i molt tècnic perquè 
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té que veure amb una qüestió molt llarga de diners que ja hauríem d'haver cobrat, estem contents de 
prendre aquest acord, però el prenen amb alguns mesos de retard, cosa que ens havíem estalviat de 
dir fins ara.

I en tot cas el que es tracta ara és que efectivament es compleixin els terminis i puguem tenir aquests 
diners a disposició per una cosa tan senzilla com és pagar els sous dels mestres i les mestres de les 
nostres escoles, i pagar les despeses de les escoles municipals, en tot cas tindrem en compte la seva 
observació, senyor German Cequier, gràcies.

Alguna altra qüestió? No? Doncs quedem a disposició dels ciutadans que ens acompanyen.

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

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