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Alcalde: Molt bona tarda. Si els hi sembla, obrirem la sessió ordinària del Ple del mes de novembre.

En tot cas recordant que avui és el Dia internacional contra la violència masclista i expressar, com 
hem fet fa un moment a la plaça de la Porxada la nostra solidaritat amb totes les persones, amb totes 
les dones que han patit violència de gènere i també el nostre compromís: treballar per eradicar des de 
l'acció positiva de la societat aquesta violència, i avançar cap a una societat més justa, més solidaria, 
en que la igualtat sigui el referent, la igualtat i el diàleg per tal de construir un món amb paraules i no 
en violència.

Dit això obriríem la sessió, fent constar que s'han excusat el senyor Germán Cequier i la senyora 
Mariona Pons, senyora Secretària. Podem passar ja a l'Ordre del dia.

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     28282828    DDDD''''OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE....

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 28 d'octubre de 2014 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents. 

 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    36363636    AAAA    39393939,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    7777,,,,    14141414,,,,    21212121    IIII    28282828    DDDD''''OCTUBREOCTUBREOCTUBREOCTUBRE,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 
 
La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .

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

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

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE  LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE  LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE  LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE  LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATA    12121212    DEDEDEDE    
NOVEMBRE DENOVEMBRE DENOVEMBRE DENOVEMBRE DE    2014201420142014    REFERENT A CESSAMENT  DE PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIUREFERENT A CESSAMENT  DE PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIUREFERENT A CESSAMENT  DE PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIUREFERENT A CESSAMENT  DE PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIU    
ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:
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En data 12 de novembre de 2014 s'ha dictat la resolució d'alcaldia que es transcriu literalment a 
continuació:

"En sessió ordinària del ple de la corporació que va tenir lloc el dia 27 de novembre de 2012, es va 
acordar donar d'alta com a personal eventual administratiu al grup municipal del Partit Popular amb 
efectes d'1 de desembre de 2012 al senyor Alejandro Esparza Martín (50% dedicació)

El grup municipal popular en data 06/11/2014 presenta instància per sol·licitar la baixa com a personal 
eventual administratiu adscrit al grup amb efectes 30/11/2014 al senyor Alejandro Esparza Martín. 

Actualment el personal eventual que figura en la plantilla oficial de la corporació aprovada per sessió 
plenària de data  28 de gener de 2014 és el que a continuació es detalla:

El nombre actual de places de personal eventual de l'Ajuntament de Granollers previst a la plantilla 
vigent és de 12 persones, i per tant, no es supera la meitat dels regidors de la corporació. 

No és necessari cap moviment comptable donat que la vacant serà ocupada l'endemà mateix del 
cessament.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 12  de l'Estatut Bàsic de la Funció Pública aprovat per la llei  2/2007 de 12 d'abril.

Article 304 i següents del Decret ll 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Article 35è del ROM. Apartat 2: ."L’alcalde/essa posarà a la seva disposició una infraestructura mínima 
de mitjans materials i personals, en funció del nombre de regidors/es que l’integrin"

Article 104. bis LRSAL e) Els Ajuntaments de municipis amb població superior a 50.000 i no superior a 
75.000 habitants podrà incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un 
nombre que no podrà excedir de la meitat de regidors de la Corporació local

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Cessar com a personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular 
amb efectes de 30 de novembre de 2014 al senyor Alejandro Esparza Martín (50% de dedicació)

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.   

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-     Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient .

    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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PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Restar asssabentat de la reoslució d'alcaldia de data 12 de novembre transcrita a la part 
expositiva. 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient.Notificar a les 
persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT

 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE  LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE  LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE  LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE  LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATA    12121212    DEDEDEDE    
NOVEMBRE DENOVEMBRE DENOVEMBRE DENOVEMBRE DE    2014201420142014    REFERENT A NOU NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUALREFERENT A NOU NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUALREFERENT A NOU NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUALREFERENT A NOU NOMENAMENT DE PERSONAL EVENTUAL    
ADMINISTRATIU ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADMINISTRATIU ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADMINISTRATIU ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADMINISTRATIU ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

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

En data 12 de novembre de 2014 s'ha dictat la resolució d'alcaldia que es transcriu literalment a 
continuació:

" En sessió ordinària del ple de la corporació que va tenir lloc el dia 27 de novembre de 2012, es va 
acordar donar d'alta com a personal eventual administratiu al grup municipal del Partit Popular amb 
efectes d'1 de desembre de 2012 al senyor Alejandro Esparza Martín (50% dedicació)

El grup municipal popular en data 06/11/2014 presenta instància per sol·licitar la baixa com a personal 
eventual administratiu adscrit al grup amb efectes 30/11/2014 al senyor Alejandro Esparza Martín i 
donar d'alta com a càrrec de confiança amb efectes 1 de desembre de 2014 a Araceli Amatller 
Medina.

El nombre actual de places de personal eventual de l'Ajuntament de Granollers previst a la plantilla 
vigent és de 12 persones, i per tant, no es supera la meitat dels regidors de la corporació. 

No és necessari cap moviment comptable donat que s'utilitzarà la mateixa del personal a qui 
substitueix i pel mateix import.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 12  de l'Estatut Bàsic de la Funció Pública aprovat per la llei  2/2007 de 12 d'abril.

Article 304 i següents del Decret ll 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
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Article 35è del ROM. Apartat 2: "L’alcalde/essa posarà a la seva disposició una infraestructura mínima 
de mitjans materials i personals, en funció del nombre de regidors/es que l’integrin"

Article 104. bis LRSAL e) Els Ajuntaments de municipis amb població superior a 50.000 i no superior a 
75.000 habitants podrà incloure a les seves plantilles llocs de treball de personal eventual per un 
nombre que no podrà excedir de la meitat de regidors de la Corporació local

Per tot allò exposat i en ús de les atribucions que m'atorga la legislació vigent, 

ResolcResolcResolcResolc

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Nomenar com a personal eventual administratiu adscrit al Grup Municipal del Partit Popular 
amb efectes de 1 de desembre de 2014 a la senyora Araceli Amatller Medina (50% de dedicació)

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Donar compte de la present resolució en la propera sessió plenària.   

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, 
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a 
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar 
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de 
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta 
notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Restar asssabentat de la reoslució d'alcaldia de data 12 de novembre transcrita a la part 
expositiva. 

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

LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATA    5555    
DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2011201120112011    DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOS    
ÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMES

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

Per acord del Ple de data 5 de juliol de 2011 es van nomenar els representants municipals a les 
entitats i òrgans que s'indicaven en aquell acord, entre els que s'incloïa el Consell de Gent Gran, el 
Fòrum de Comerç i Turisme i el Consell de Mobilitat .
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En data 12 de novembre de 2014 amb número de registre d'entrada 22306 el portaveu del Grup 
Municipal d'Acció Granollers, AG, sol·licita que es modifiquin els nomenaments dels representants 
municipals corresponents al seu Grup Municipal al Consell de Gent Gran, al Fòrum de Comerç i 
Turisme i al Consell de Mobilitat .

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer.  Aprovar la modificació de l'acord del Ple de data 5 de juliol de 2011 referida a la modificació 
dels representants del Grup Municipal  d'AG a diferents consells sectorials de forma que la 
representació municipal quedaria com s'indica a continuació:

REPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMES

... ORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIAL

Consell de la Gent GranConsell de la Gent GranConsell de la Gent GranConsell de la Gent Gran
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. del Mar Sánchez
Vocals:
PSC (1) – Josep Martos
CiU (1) - Pasión González i Sánchez
PP (1) - Miguel Díaz Alcántara
ICV-EUIA-E (1) – Amadeu Sabaté Cama
AG (1) - Modest Belles i Pous

Fòrum de Comerç i TurismeFòrum de Comerç i TurismeFòrum de Comerç i TurismeFòrum de Comerç i Turisme         
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Andrea Canelo
Vocals:
PSC (1) – Juan Manuel Segovia
CiU (1) – Eva Maria Jimenez i Hernandez
PP (1) – Alejandro Esparza
ICV-EUIA-E (1) – Francisco Manuel Galán Gordillo
AG (1) -  Modest Belles i Pous

Consell de MobilitatConsell de MobilitatConsell de MobilitatConsell de Mobilitat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Regidor de Mobilitat – Juan M. Segovia
Vocals:
PSC (1) – Albert Camps
CiU (1) - Albert Canet i Calderó
PP (1) - Fermí Gutiérrez Martínez
ICV-EUIA-E (1) - Jordi Garriga Molinera
AG (1) - Nuria Maynou i Hernandez

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-        Notificar aquest acord a les persones designades en representació de cada Grup Municipal 
per a formar part dels consells sectorials indicats i a les persones que ostentaven la citada 
representació fins a aquest moment.  

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
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7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L ''''ATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE L ''''ANYANYANYANY    2014201420142014

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

1. La Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi envers 
persones físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que hagi tingut un extraordinari 
relleu o transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei i dedicació al progrés i benestar de la 
població i la ciutadania, i també a les que hagin destacat especialment en el treball per 
l'associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals , esportives, cíviques, econòmiques i socials.

2. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers de data 30/09/2014 va acordar iniciar el 
procediment per a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat 2014 a la persona i entitats següents: 
Montserrat Ponsa i Tarrés, Societat Coral Amics de la Unió i Editorial Alpina SL.

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

Reglament de distincions de la ciutat de Granollers aprovat pel Ple municipal de data 30 de novembre 
de 2004, i que regula la concessió de distincions a aquelles persones físiques o jurídiques que per la 
seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics honorin la ciutat .

Article 8è. La concessió de la Medalla de la Ciutat, l'acordarà la corporació municipal, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, a proposta de l'Alcaldia i fet prèviament l'expedient en el qual hauran 
de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests honors.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Atorgar la Medalla de la Ciutat de l'any 2014 a les persones i entitats que es citen a 
continuació:

Montserrat Ponsa i TarrésMontserrat Ponsa i TarrésMontserrat Ponsa i TarrésMontserrat Ponsa i Tarrés
Es distingeix Montserrat Ponsa i Tarrés (El Pont de Vilomara, 1937), per la seva defensa de la justícia 
social, la pau i els drets humans, que s'ha manifestat en una llarga activitat pública, per exemple, en la 
Marxa per la Pau en contra de la guerra i les armes nuclears que la va portar per diversos països del 
món el 2009, com a col·laboradora de la Fundació Cultura de Pau, fruit de la qual va escriure el llibre 
Caminos de paz. El seu compromís ciutadà ja es va manifestar, especialment durant la transició, amb 
la seva preocupació per l'ensenyament públic i la defensa de la llengua i la cultura catalana, 
compartides amb el seu marit, Oriol Muntanya i Tuset, Medalla de la Ciutat 2005. Convençuda que un 
altre món és possible, ha demanat el diàleg per solucionar els conflictes i ha reclamat la força de la 
ciutadania per canviar el món. Va ser jutgessa de pau a l'Ametlla del Vallès, membre del Patronat de 
la Fundació de l'Orquestra de Cambra de Granollers durant més de vint anys i ha col·laborat amb 
France Libertés-Fondation Danielle Miterrand. També ha col·laborat en diversos mitjans de 
comunicació. Actualment, Montserrat Ponsa forma part del Comitè Assessor de Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau i del comitè d'ètica en la investigació clínica de l'Hospital General de Granollers, 
institució de la qual també ha presidit l'Associació de Voluntaris. Des de fa uns anys també es 
voluntària de la Fundació Oncovallès. 

Societat Coral Amics de la UnióSocietat Coral Amics de la UnióSocietat Coral Amics de la UnióSocietat Coral Amics de la Unió
Es distingeix la Societat Coral Amics de la Unió, entitat nascuda a Granollers l'any 1877,  integrada en 
el moviment associatiu impulsat per Josep Anselm Clavé, fundador a Catalunya dels cors claverians. 
Al llarg de 137 anys, l'entitat s'ha mantingut profundament arrelada a la ciutat i compromesa amb la 
cultura del país, i ha transmès l'amor per la música i el cant coral a diverses generacions de 
granollerins i granollerines.  
L'any 1996, la creació de l'Escola de Música al si de l'entitat va comportar una modernització i un 
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creixement que actualment es tradueixen en una escola coral integrada per vuit grups amb tots els 
ventalls d'edat -al capdamunt de la qual se situa el Cor Infantil, la formació amb més projecció 
internacional-; centenars d'alumnes de Granollers, comarca i més enllà; i diverses orquestres de 
diferent nivell. Música i cant coral són les eines de treball d'una entitat que promou la formació en 
valors de la persona, tenint ben present també el rigor i la professionalitat. La Societat Coral Amics de 
la Unió és l'entitat més antiga per la ciutat i actualment està presidida per Marina Garrell . 

Editorial Alpina SLEditorial Alpina SLEditorial Alpina SLEditorial Alpina SL
Es distingeix Editorial Alpina SL pel seu compromís amb el país i amb Granollers, més enllà de la 
lògica empresarial, en una trajectòria que s'estén des de fa gairebé setanta anys. Aquesta petita 
editorial granollerina va possibilitar que molts catalans descobrissin els seu entorn amb l'edició de 
mapes i llibres relacionats amb l 'excursionisme i va fer una aposta per posar en català els noms en els 
mapes ja des de la dècada dels quaranta, en ple franquisme.
Alpina, fundada, entre d'altres, pel geògraf Salvador Llobet, s'ha sabut envoltar de molts 
col·laboradors que fan un excel·lent treball de camp per a l'elaboració de les seves publicacions de 
cartografia. Aquesta tasca artesanal l'ha sabut compaginar amb la realització completament digital del 
seus mapes, oferint uns productes d'alt nivell. En els darrers temps, l'editorial, dirigida per Martí Nadal, 
ha apostat per la publicació de narrativa local i comarcal , sota el segell "Marcòlic".

SEGON. Notificar aquest acord a les entitats i persones guardonades.

Alcalde: Si els hi sembla, passem directament la paraula a la Regidora de Cultura que actua en aquest 
cas com a portaveu del conjunt dels Grups Municipals i de la Junta de Portaveus, que és en definitiva 
qui ha pres la decisió, la proposta de medalles, i li ha encarregat a la Regidora la redacció de 
l'expedient i alhora també a fet el pas endavant perquè aquest Ple la pugui aprovar per unanimitat, 
endavant senyora Regidora de Cultura, 

Senyora Barnusell: Moltes gràcies Alcalde, i molt bon vespre a tots i totes als qui avui acompanyeu a 
la Sala de Plens, i en especial als que ens acompanyeu per l'ocasió a la Montserrat Ponsa, a la 
Presidenta i representants de la Societat Coral Amics de la Unió i als representants de l’Editorial 
Alpina.

Com deia l'Alcalde avui em correspon presentar a Ple, en aquest cas aquest punt com a Regidora 
instructora de l'expedient, i per encàrrec de la Junta de Portaveus, i per tant ho faré en nom de tots els 
companys regidors i regidores del Consistori. Aquest és un reconeixement de l'Ajuntament de 
Granollers, de tot el Ple, de tots els Grups polítics, i en definitiva també de tota la ciutat a  Montserrat 
Ponsa, a la  Societat Coral Amics de la Unió i a l’Editorial Alpina, per la seva contribució a la ciutat de 
Granollers, per la seva trajectòria i la seva dedicació des de la corresponsabilitat i l 'estimació a la seva 
gent, i a la ciutat.

Com diu el Reglament de distincions de la ciutat: "La medalla de la ciutat es concedeix com a 
reconeixement i agraïment del municipi envers persones físiques o jurídiques per una actuació o 
conjunt d'actuacions que hagi tingut un extraordinari relleu o transcendència d'enaltiment de la ciutat, 
o de servei i dedicació al progrés i benestar de la població i la ciutadania, i també a les que hagin 
destacat especialment en el treball per l'associacionisme ciutadà i les manifestacions culturals, 
esportives, cíviques, econòmiques i socials".

Abans d'iniciar la lectura dels mèrits i dels reconeixements pels quals s'han decidit atorgar les 
Medalles de la ciutat d'enguany, voldria agrair la feina de tots i cadascun dels tècnics municipals del 
Gabinet d'imatge i comunicació, sempre imprescindible i professional, al Paco Monja, i també a totes 
les persones que ens heu facilitat informació, imatges, fotografies, que aquests dies us hem estat 
preguntant i demanant. I que formaran part de la publicació que ja coneixeu, i ja habitual, del dia del 
lliurament de les Medalles de la ciutat, que serà el proper divendres, 12 de desembre.
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Com he dit abans, i per encàrrec de la Junta de Portaveus, el passat dia 30 de setembre, la Junta de 
Portaveus de l'Ajuntament de Granollers, va acordar atorgar de les Medalles de la Ciutat d'aquest any 
2014 a  Montserrat Ponsa i Tarrés, la Societat Coral Amics de la Unió i l’Editorial Alpina .

Tot seguit passaré a llegir els mèrits pels quals se'ls distingeix:  Montserrat Ponsa i Tarrés neix a l'any 
1937 a El Pont de Vilomara. Se la distingeix per la seva defensa de la justícia social, la pau i els drets 
humans, que s'ha manifestat en una llarga activitat pública, per exemple, en la Marxa per la Pau en 
contra de la guerra i les armes nuclears que la va portar a recórrer  diversos països del món l'any 
2009, com a col·laboradora de la Fundació Cultura de Pau, fruit de la qual va escriure el llibre 
“Caminos de paz”. El seu compromís ciutadà ja es va manifestar, especialment durant la transició, 
amb la seva preocupació per l'ensenyament públic i la defensa de la llengua i la cultura catalana, 
compartides amb el seu marit, Oriol Muntanya i Tuset, Medalla de la Ciutat de l'any 2005. Convençuda 
que un altre món és possible, Montserrat Ponsa ha reclamat diàleg per solucionar els conflictes i ha 
reclamat la força de la ciutadania per canviar el món. Va ser jutgessa de pau a l'Ametlla del Vallès, 
membre del Patronat de l'Orquestra de Cambra de Granollers des de la seva fundació, fa més de vint 
anys i ha col·laborat amb la fundació France Libertés-Fondation Danielle Miterrand. També ha 
col·laborat en diversos mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals. Actualment, Montserrat 
Ponsa forma part del Comitè Assessor de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau i també del comitè 
d'ètica en la investigació clínica de l'Hospital General de Granollers, institució de la qual també n'ha 
presidit l'Associació de Voluntaris. Des de fa uns anys també és voluntària de la Fundació Oncovallès.

En el recull que fa Paco Monja, jo voldria destacar una frase, com a periodista, diu, "com a periodista 
Montserrat Ponsa demana als mitjans de comunicació, més valentia i coratge per denunciar tot allò 
que té a veure amb les desigualtats socials". Aquesta és la Montserrat Ponsa, moltes gràcies 
Montserrat.

L'any 1970, disculpeu, vaig un, no, no l'error ha estat, l'error l'he fet jo de tant seguir-los i de tenir-los 
aquí presents. És una entitat centenària, l'any 1877 neix a Granollers  l'entitat Societat Coral Amics de 
la Unió, integrada en el moviment associatiu impulsat per Josep Anselm Clavé, fundador a Catalunya 
dels cors claverians. Amb la seu des dels inicis, al carrer de les Travesseres. La primera Junta la 
presideix Magí Vila, i el primer cor l'integren 32 homes. Al llarg de 137 anys, l'entitat s'ha mantingut 
profundament arrelada a la ciutat i compromesa amb la cultura del país, i ha transmès l'amor per la 
música i el cant coral a diverses generacions de granollerins i granollerines .  

L'any 1996, la creació de l'Escola de Música al si de l 'entitat, de mans dels germans Vila, va comportar 
una modernització i un creixement que actualment es tradueixen en una escola integrada per vuit 
grups amb totes les edats, amb el Cor Infantil, la formació amb més projecció internacional-; centenars 
d'alumnes de Granollers i de la  comarca a l'Escola Musical, i diferents formacions orquestrals de 
diferents nivells. Música i cant coral són les eines de treball d'una entitat que promou la formació en 
valors de la persona, tenint sempre ben present també el rigor i la professionalitat. La Societat Coral 
Amics de la Unió és l'entitat més antiga de la ciutat i actualment està presidida per Marina Garrell .
 Agafant també una frase de Marina Garell, la seva presidenta actual, ens diu: "amb el convenciment 
que 137 anys després de la seva fundació seguim sent fidels al lema claveria de progrés, virtut,  i 
amor", per tant, gràcies Societat Coral Amics de la Unió.

I era el 6 de febrer de 1946 que es funda l'Editorial Alpina a Granollers. Una trajectòria plena de 
compromís amb el país i amb la ciutat, més enllà de la lògica empresarial. Aquesta petita editorial 
granollerina va possibilitar que molts catalans descobrissin els seus entorns amb l'edició de mapes i 
llibres relacionats amb l'excursionisme i va fer una aposta per posar en català els noms en els mapes 
ja des de la dècada dels quaranta, en ple franquisme, recordem, l'Editorial Alpina, fundada, entre 
d'altres, pel geògraf Salvador Llobet, s'ha sabut envoltar de molts col·laboradors que fan un excel·lent 
treball de camp per a l'elaboració de les seves publicacions de cartografia. Aquesta tasca artesanal 
l'ha sabut també compaginar amb la realització completament digital dels seus mapes, oferint uns 
productes d'alt nivell. En els darrers temps, l'editorial, dirigida per Martí Nadal, ha apostat també per la 
publicació de narrativa local i comarcal , sota el segell "Marcòlic".

Recullin en aquest cas també paraules d'en Paco Monja, deia i diu: ningú com Llobet defensa la 
necessitat d'entendre l'excursionisme com una pràctica que ha de contribuir a adquirir coneixements 
en diversos camps, història natural, arqueologia, folklore, país, aquesta en definitiva també és la línia i 
l'esperit que guia l'Editorial Alpina, per tant gràcies per tota la trajectòria i la vostra feina.
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Si em permeteu abans de finalitzar aquesta intervenció només recordar que l'acte de lliurament de les 
Medalles de la ciutat serà el proper divendres 12 de desembre a les 8 del vespre al Teatre Auditori de 
Granollers, on hi sou tots convidats. Moltes gràcies i bon vespre.

Alcalde: Moltes gràcies, tal com he anunciat aquest és un acord unànime, promogut per la Junta de 
Portaveus, i per tant l'aprovem per unanimitat. Gràcies a totes les persones que representen a les 
entitats, a les persones que es representen a si mateixes, Montse, per estar presents en aquest acte i 
quedem emplaçats tots plegats el dia 12 de desembre per fer l'acte formal de lliurament de les 
medalles de la ciutat. 

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

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    5555    DE LDE LDE LDE L''''ACORD DE CONDICIONSACORD DE CONDICIONSACORD DE CONDICIONSACORD DE CONDICIONS    
DEL PERSONAL FUNCIONARI I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL  IDEL PERSONAL FUNCIONARI I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL  IDEL PERSONAL FUNCIONARI I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL  IDEL PERSONAL FUNCIONARI I DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL  I    
MODIFICACIÓ DE LA DISPOSISICIÓ ADDICIONAL SEGONA DEL CONVENI COL·LECTIU DELMODIFICACIÓ DE LA DISPOSISICIÓ ADDICIONAL SEGONA DEL CONVENI COL·LECTIU DELMODIFICACIÓ DE LA DISPOSISICIÓ ADDICIONAL SEGONA DEL CONVENI COL·LECTIU DELMODIFICACIÓ DE LA DISPOSISICIÓ ADDICIONAL SEGONA DEL CONVENI COL·LECTIU DEL    
PERSONAL LABORAL DE LPERSONAL LABORAL DE LPERSONAL LABORAL DE LPERSONAL LABORAL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ....    

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

En data 25 de març de 2014, s'aprova en sessió plenària l'Acord de condicions de personal funcionari  
i el conveni col·lectiu del personal laboral de l 'Ajuntament de Granollers.

El conveni col·lectiu i l'acord de condicions aprovat, s'envia per a la seva publicació al Departament 
d'empreses i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

D'una banda, en data 30 d'octubre de 2014, es comunica al servei de recursos humans, un 
requeriment per a modificar,   l'article 5 de l'acord de condicions i del conveni col·lectiu .

".....Cal modificar l'article 5 relatiu a la Comissió de seguiment, per tal d'establir els procediments i 
terminis d'actuació d'aquesta comissió, de conformitat amb l'article 85.3.e) de l'ET......."

D'altra banda, s'acorda en el si de la Comissió de seguiment celebrada el dia 7 de novembre de 2014, 
la necessitat de modificar la Disposició addicional segona del conveni col·lectiu del personal laboral 
de l'Ajuntament de Granollers per donar un nou termini de presentació de sol·licituds de bestreta 
extraordinària per al personal laboral de l'Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat i del Patronat 
municipal del Museu de Granollers.

Reunida la Comissió de seguiment en data 7 de novembre de 2014, d'acord amb el certificat emès per 
la secretaria de la Comissió de seguiment, s'acorda modificar l'article 5 de l'acord de condicions del 
personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral i la disposició addicional segona del 
conveni col·lectiu del personal laboral de l 'ajuntament de Granollers en els extrems següents:
 
1) Article 5 de l'acord de condicions del personal funcionari. S'afegeix un nou paràgraf amb el número 
6 i es modifica l'anterior numeració dels paràgrafs, i el nº 6 passa a ser el nº 7: 
Comissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguiment             
1. En el termini màxim dels 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquest Acord pel Ple de 
l’Ajuntament de Granollers, es constituirà una Comissió de seguiment, per a la seva interpretació i 
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vigilància. 
2. Aquesta comissió estarà formada paritàriament per un màxim de dos (2) representants de cada 
secció sindical amb representació a la Junta de personal funcionari i el mateix nombre de 
representants de la Corporació. 
3. Les funcions d’aquesta comissió seran l’estudi, la interpretació, el seguiment i la vigilància d’aquest 
Acord, i els seus acords seran vinculants per a ambdues parts, sempre respectant les competències i 
les atribucions que la legislació atorga als diferents òrgans de l’Administració municipal . 
4. La Comissió de seguiment és l’òrgan de primera instància competent per emetre interpretacions 
sobre contingències o conflictes futurs originats per la interpretació de l’Acord . 
5. La Comissió de seguiment s’autoregularà pel que fa al règim de reunions i horari. S’estableix una 
reunió mínima trimestral. Les reunions de la Comissió de seguiment es formalitzaran en les actes 
pertinents. 
6666....    En cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestió    ,,,,    la comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies i    
aquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mes ....
6666....    7777.... En cas de manca d’acord en el si de la comissió sobre la interpretació o l’aplicació, ambdues 
parts negociadores acorden expressament i voluntàriament la submissió de la discrepància als 
procediments de conciliació i mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració 
Local (CEMICAL) o de qualsevol altre organisme públic que es creï a l’efecte,  a petició de qualsevol 
de les parts.

2) Article 5 del conveni col·lectiu del personal laboral. S'afegeix un nou redactat en el paràgraf nº 3 i  
s'afegeix un nou paràgraf amb el número 6 i es modifica l'anterior numeració dels paràgrafs, i el nº 6 
passa a ser el nº 7: 
Comissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguimentComissió de seguiment     
1. En el termini màxim dels 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquest conveni pel Ple de 
l’Ajuntament de Granollers, es constituirà una Comissió de seguiment, per a la seva interpretació i 
vigilància. 
2. Aquesta comissió estarà formada paritàriament per un màxim de dos (2) representants de cada 
secció sindical amb representació a la Junta de personal laboral i al Comitè d’empresa i el mateix 
nombre de representants de la Corporació. 
3. Les funcions d’aquesta comissió seran l’estudi, la interpretació, el seguiment i la vigilància d’aquest 
conveni, i els seus acords seran vinculants per a ambdues parts, sempre respectant les competències 
i les atribucions que la legislació atorga als diferents òrgans de l’Administració municipal. La comissióLa comissióLa comissióLa comissió    
també resoldrà els procediments sobre les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació detambé resoldrà els procediments sobre les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació detambé resoldrà els procediments sobre les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació detambé resoldrà els procediments sobre les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació de    
les condicions de treball establertesles condicions de treball establertesles condicions de treball establertesles condicions de treball establertes ....
4. La Comissió de seguiment és l’òrgan de primera instància competent per emetre interpretacions 
sobre contingències o conflictes futurs originats per la interpretació del Conveni .
5. La Comissió de seguiment s’autoregularà pel que fa al règim de reunions i horari. S’estableix una 
reunió mínima trimestral. Les reunions de la Comissió de seguiment es formalitzaran en les actes 
pertinents.
6666....    En cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestió    ,,,,    la comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies i    
aquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mes ....
6666....    7777....    En cas de manca d’acord en el si de la comissió sobre la interpretació o l’aplicació, ambdues 
parts negociadores acorden expressament i voluntàriament la submissió de la discrepància als 
procediments de conciliació i mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració 
Local (CEMICAL) o de qualsevol altre organisme públic que es creï a l’efecte,  a petició de qualsevol 
de les parts.

3) Es modifica la Disposició addicional segona del conveni col·lectiu del personal laboral, afegint un 
nou paràgraf que diu:
""""De forma excepcionalDe forma excepcionalDe forma excepcionalDe forma excepcional,,,,    s’obrirà un nou període de presentació de sol·licituds per al personal laborals’obrirà un nou període de presentació de sol·licituds per al personal laborals’obrirà un nou període de presentació de sol·licituds per al personal laborals’obrirà un nou període de presentació de sol·licituds per al personal laboral    
de l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercatde l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercatde l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercatde l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat,,,,    i per al personal laboral del Patronat del Museui per al personal laboral del Patronat del Museui per al personal laboral del Patronat del Museui per al personal laboral del Patronat del Museu    
de Granollers  que ho sol·licitin per escrit abans del diade Granollers  que ho sol·licitin per escrit abans del diade Granollers  que ho sol·licitin per escrit abans del diade Granollers  que ho sol·licitin per escrit abans del dia     5555    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014."."."."

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Es troben continguts en els informes emesos per part de secretaria i intervenció de 25 de març de 
2014 i per la cap de servei de Recursos humans de 21 de març de 2014

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    
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PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Modificar l'article 5 de l'acord de condicions del personal funcionari amb el redactat següent:
Comissió de seguiment   
1. En el termini màxim dels 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquest Acord pel Ple de 
l’Ajuntament de Granollers, es constituirà una Comissió de seguiment, per a la seva interpretació i 
vigilància. 
2. Aquesta comissió estarà formada paritàriament per un màxim de dos (2) representants de cada 
secció sindical amb representació a la Junta de personal funcionari i el mateix nombre de 
representants de la Corporació. 
3. Les funcions d’aquesta comissió seran l’estudi, la interpretació, el seguiment i la vigilància d’aquest 
Acord, i els seus acords seran vinculants per a ambdues parts, sempre respectant les competències i 
les atribucions que la legislació atorga als diferents òrgans de l’Administració municipal . 
4. La Comissió de seguiment és l’òrgan de primera instància competent per emetre interpretacions 
sobre contingències o conflictes futurs originats per la interpretació de l’Acord . 
5. La Comissió de seguiment s’autoregularà pel que fa al règim de reunions i horari. S’estableix una 
reunió mínima trimestral. Les reunions de la Comissió de seguiment es formalitzaran en les actes 
pertinents. 
6666....    En cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestió    ,,,,    la comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies i    
aquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mes ....
7777.... En cas de manca d’acord en el si de la comissió sobre la interpretació o l’aplicació, ambdues parts 
negociadores acorden expressament i voluntàriament la submissió de la discrepància als 
procediments de conciliació i mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració 
Local (CEMICAL) o de qualsevol altre organisme públic que es creï a l’efecte,  a petició de qualsevol 
de les parts.

SegonSegonSegonSegon....    Modificar l'article 5 del conveni col·lectiu del personal laboral amb el redactat següent :
Comissió de seguiment 
1. En el termini màxim dels 30 dies hàbils següents a l’aprovació d’aquest conveni pel Ple de 
l’Ajuntament de Granollers, es constituirà una Comissió de seguiment, per a la seva interpretació i 
vigilància. 
2. Aquesta comissió estarà formada paritàriament per un màxim de dos (2) representants de cada 
secció sindical amb representació a la Junta de personal laboral i al Comitè d’empresa i el mateix 
nombre de representants de la Corporació. 
3. Les funcions d’aquesta comissió seran l’estudi, la interpretació, el seguiment i la vigilància d’aquest 
conveni, i els seus acords seran vinculants per a ambdues parts, sempre respectant les competències 
i les atribucions que la legislació atorga als diferents òrgans de l’Administració municipal. La comissióLa comissióLa comissióLa comissió    
també resoldrà els procediments sobre les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació detambé resoldrà els procediments sobre les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació detambé resoldrà els procediments sobre les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació detambé resoldrà els procediments sobre les discrepàncies que puguin sorgir per la no aplicació de    
les condicions de treball establertesles condicions de treball establertesles condicions de treball establertesles condicions de treball establertes ....
4. La Comissió de seguiment és l’òrgan de primera instància competent per emetre interpretacions 
sobre contingències o conflictes futurs originats per la interpretació del Conveni .
5. La Comissió de seguiment s’autoregularà pel que fa al règim de reunions i horari. S’estableix una 
reunió mínima trimestral. Les reunions de la Comissió de seguiment es formalitzaran en les actes 
pertinents.
6666....    En cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestióEn cas que es plantegi alguna qüestió    ,,,,    la comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies ila comissió es reunirà en el termini de quinze dies i    
aquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mesaquesta es resoldrà en un termini màxim d’un mes ....
7777....    En cas de manca d’acord en el si de la comissió sobre la interpretació o l’aplicació, ambdues parts 
negociadores acorden expressament i voluntàriament la submissió de la discrepància als 
procediments de conciliació i mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració 
Local (CEMICAL) o de qualsevol altre organisme públic que es creï a l’efecte,  a petició de qualsevol 
de les parts.

TercerTercerTercerTercer ....    Modificar la Disposició addicional segona del conveni col·lectiu del personal laboral, afegint el 
paràgraf següent:

""""De forma excepcionalDe forma excepcionalDe forma excepcionalDe forma excepcional,,,,    s’obrirà un nou període de presentació de sol·licituds per al personal laborals’obrirà un nou període de presentació de sol·licituds per al personal laborals’obrirà un nou període de presentació de sol·licituds per al personal laborals’obrirà un nou període de presentació de sol·licituds per al personal laboral    
de l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercatde l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercatde l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercatde l’Entitat Pública Empresarial Granollers Mercat,,,,    i per al personal laboral del Patronat del Museui per al personal laboral del Patronat del Museui per al personal laboral del Patronat del Museui per al personal laboral del Patronat del Museu    
de Granollers  que ho sol·licitin per escrit abans del diade Granollers  que ho sol·licitin per escrit abans del diade Granollers  que ho sol·licitin per escrit abans del diade Granollers  que ho sol·licitin per escrit abans del dia     5555    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014."."."."

QuartQuartQuartQuart....    Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
de la seva inscripció i publicació .

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

L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de recursos humans  Aroa Ortego. 

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, com saben, arrel de la supressió, per part de l'Estat, de la paga 
extra del juny del 2012 als treballadors públics, des de l'Ajuntament es va arribar a un acord amb els 
treballadors, de manera de què abans que es resolgues la demanda de si s'havia de cobrar o no 
aquesta part meritada fins al moment de la supressió, es va acordar en el Conveni, aprovat en el mes 
de març, que l'Ajuntament avançaria en forma de bestreta aquesta part equivalent als dies meritats. 
Aquesta bestreta era només pels treballadors de l'Ajuntament no pels de l'EPE, com llegia la senyora 
Secretària, Granollers Mercat ni tampoc als de Museu, i la demanda interposada pels representants 
dels treballadors tampoc incloïa aquests dos col·lectius concrets . El mes de juny la sentència va donar 
la raó als treballadors, de manera que els treballadors de l'entitat pública empresarial Granollers 
Mercat i els del Museu quedaven fora, i l'octubre els treballadors de l'Ajuntament ja l'han cobrat, i per 
tant, per poder corregir aquesta discriminació, entre cometes, i d'acord amb el Comitè d'Empresa, el 
que es proposa és modificar el Conveni precisament perquè puguin gaudir d'aquesta bestreta a 
l'espera del que acabi dictaminant el Tribunal Constitucional . Gràcies.

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

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA IÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I     

CIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIA

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE GRANOLLERSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE GRANOLLERSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE GRANOLLERSDICTAMEN RELATIU A APROVAR EL PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE GRANOLLERS

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

L’Ajuntament de Granollers té entre els seus projectes prioritaris, definits en el PAM, fer un pla de 
suport a la internacionalització de la ciutat, basat en els seus actius i objectius estratègics, que abasti 
tots els àmbits, tant de l’administració municipal com d’altres agents. També el Pla estratègic 
contempla com un dels eixos prioritaris la projecció exterior de Granollers com a ciutat atractiva i 
singular.

Per donar compliment a aquests objectius, es va considerar adient treballar el projecte del Pla de 
Projecció Exterior de la ciutat en el marc del Pla estratègic, atès que es tracta d'un projecte de ciutat, 
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de caire estratègic i transversal. Així, es dóna sortida a l'objectiu que es va prioritzar per part del 
Consell directiu del pla estratègic “foment de l 'activitat empresarial innovadora”.

L'elaboració d'aquest Pla s'ha fet mitjançant un conveni de col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, que proporciona el suport tècnic d’acord amb el mètode que ja s’està posant a la pràctica 
des de la Direcció de Relacions Internacionals en col·laboració amb d’altres municipis de la província .

Per tot això, s'elabora el Pla de projecció exterior, un document de planificació estratègica a mig 
termini per al període 2014-2018. Aquest període permet tenir una durada suficient per posar en marxa 
i realitzar les activitats que formen part del Pla i per marcar, al mateix temps, una fita clara al final de 
la qual es pugui fer una avaluació rigorosa dels avenços aconseguits i dels resultats obtinguts .

Aquest Pla ha d'aportar una nova etapa de projecció i internacionalització de Granollers en un entorn 
geogràfic i institucional ample i es planteja com una tasca en la qual està implicat tot el municipi .

Atès l'informe favorable de la Cap de l'Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, de data 13 de 
novembre de 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar el Pla de Projecció Exterior de Granollers, el text íntegre del qual es reprodueix a 
continuació:

"PLA DE PROJECCIÓ EXTERIOR DE GRANOLLERS

1. Presentació

L’Ajuntament de Granollers ha decidit elaborar el primer Pla de projecció exterior de la ciutat . Aquest fet marca la 
voluntat d’enfocar una nova etapa de projecció i internacionalització de Granollers en un entorn geogràfic i 
institucional més ample i de plantejar-ho com una tasca en la qual està implicat tot el municipi. El Pla de 
projecció exterior s’emmarca dins del Pla estratègic de Granollers i es concep com una concreció de l’estratègia 
de la ciutat en l’àmbit de la projecció exterior i internacional .  

El Pla de projecció exterior és un document de planificació estratègica a mig termini per al període 2014-2018. 
Aquest període permet tenir una durada suficient per posar en marxa i realitzar les activitats que formen part del 
Pla i per marcar, al mateix temps, una fita clara al final de la qual es pugui fer una avaluació rigorosa dels 
avenços aconseguits i dels resultats obtinguts. Cal subratllar que, a través de l’elaboració d’aquest pla, 
Granollers se situa en aquest terreny com un municipi pioner i capdavanter dins de l'àmbit de Catalunya, ja que 
és un dels primers municipis catalans en abordar de manera integral i planificada la projecció exterior del 
municipi.

El Pla de projecció exterior ha estat el resultat d’un procés de treball transversal en el que han participat els 
diferents departaments sectorials de l’Ajuntament i ha comptat amb la implicació de representats del teixit 
empresarial, educatiu i associatiu de la ciutat. El caràcter d’aquest procés ha permès detectar les iniciatives 
prioritàries i els sectors claus en el desenvolupament futur de la ciutat .

El Pla de projecció exterior s’ha elaborat en base als àmbits de major potencial i singularitat de Granollers i ha 
pres en consideració l’experiència que ha acumulat la ciutat al llarg dels darrers anys en termes de participació 
en xarxes, projectes i espais europeus i internacionals. Així mateix, el Pla identifica oportunitats pels propers 
anys, amb una perspectiva de creixement intel·ligent, sostenible i integrador d’acord amb l’estratègia Europa 
2020. Aquest document constitueix també un instrument per facilitar la inserció de la ciutat en l’entorn europeu i 
internacional, però també un marc per gestionar l’impacte del procés de globalització en una ciutat de dimensió 
mitjana com Granollers.

2. El Pla de Projecció Exterior: un nou instrument al servei de Granollers

2.1. Context general

L’elaboració d’un pla de projecció exterior per part d’un govern local representa un pas qualitatiu important pel 
que fa a la seva activitat de caràcter internacional. Si bé actualment un gran nombre de governs locals ja 
compten amb una experiència internacional considerable, emprendre un procés d’aquestes característiques 
permet al govern local, en termes generals, planificar de manera estratègica les seves actuacions de caràcter 
exterior i internacional per tal que tinguin un major impacte en el desenvolupament efectiu de les prioritats locals 
del seu territori.
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Un pla de projecció exterior pot contribuir a la presa de consciència, per part d’un govern local, de les xarxes de 
relacions globals en les quals està inserida la realitat local: empreses, centres acadèmics, entitats culturals, la 
ciutadania, etc. A partir del coneixement adquirit sobre la inserció exterior del conjunt d’actors del territori, el 
govern local pot planificar les actuacions i adaptacions necessàries per treure profit de les dinàmiques globals i 
pal·liar les amenaces que poden plantejar .

Progressivament, els governs locals han pres consciència de la necessitat de prendre un paper motor i posar 
èmfasi en la projecció exterior del municipi, entenent per aquesta totes les actuacions dirigides a d’altres 
poblacions, actors o institucions més enllà dels situats en l’àmbit estrictament local. Dins d’aquestes actuacions 
s’emmarquen, entre d’altres, les destinades a donar a conèixer la ciutat i el territori, promoure cap a fora una 
certa imatge de municipi, estimular fluxos comercials i econòmics, atraure el turisme, captar noves oportunitats 
externes i desenvolupar intercanvis i línies de cooperació amb d’altres territoris .

La dinàmica de la projecció exterior s’ha de considerar des d’un doble sentit: d’una banda, consisteix en 
promoure cap a fora els aspectes més destacats de la ciutat i del territori i, d’altra banda, permet que el teixit 
local es nodreixi de les experiències , oportunitats i recursos que poden provenir de fora .

El context de restricció pressupostària que preval actualment, lluny de limitar o frenar aquesta dinàmica, l’està 
impulsant, ja que cada administració local intenta buscar noves oportunitats en els diferents camps i espais que 
condicionen el desenvolupament econòmic , social, cultural, turístic o esportiu de la ciutat.

Per consegüent, els territoris locals, a partir de la seva realitat específica i dels seus interessos propis, es troben 
pràcticament abocats a iniciar o enfortir considerablement la seva trajectòria exterior i conduïts a elaborar una 
veritable estratègia de projecció exterior, que doni una coherència i consistència a les seves actuacions en 
aquest àmbit.

2.2. Caràcter a donar a un pla de projecció exterior

Un pla d’aquestes característiques implica plantejar la projecció exterior des d’una visió estratègica i planificada, 
d’acord amb unes línies directrius que haurien d’orientar el pla en tot el procés d’implementació i avaluació .

D’entrada, el pla de projecció exterior ha de quedar integrat en la planificació estratègica del municipi per tal que 
les actuacions que es portin a terme en aquest àmbit tinguin coherència i contribueixin a aconseguir els objectius 
estratègics de la ciutat. A la vegada, cal tenir present que les activitats de caràcter exterior i internacional no 
poder ser assumides i executades per un únic departament especialitzat, sinó que pràcticament tots els 
departaments sectorials estan implicats en aquesta estratègia. En aquest sentit, la projecció exterior no és un 
tema sectorial, sinó una estratègia transversal en la qual han de col·laborar activament diversos serveis i 
departaments.

A la vegada, és fonamental destacar i promoure al llarg del procés d’elaboració i implementació del Pla, que 
aquest no es pretén limitar a l’àmbit del govern local, sinó que es concep com el Pla de tot el municipi. Això 
obliga a implicar altres actors locals i a posar en marxa un procés que pretén identificar sinergies i articular 
accions en matèria de projecció exterior entre l’Ajuntament i els agents locals , la societat civil i la ciutadania.

Aquest procés ha de comptar amb el màxim consens possible per facilitar que els esforços dipositats en 
l’elaboració i impuls de l’estratègia de projecció exterior es mantenen vius davant de possibles canvis electorals. 
Per aquest motiu, el pla de projecció exterior s’elabora amb una perspectiva de mitjà i llarg termini, que permeti 
superar les mancances de les accions puntuals i definir estratègies operatives, prioritzar i jerarquitzar les 
actuacions a realitzar i mobilitzar les energies dels diferents actors al voltant d’uns objectius acordats de comú 
acord.

3. Procés d'elaboració del Pla

L'elaboració del Pla de Projecció exterior de Granollers s’ha basat en una metodologia posada a punt per la 
Diputació de Barcelona i ha seguit les seves orientacions generals. L'elaboració del Pla ha cobert una sèrie de 
fases que es descriuen a continuació. Cal destacar que aquest procés s’ha caracteritzat per un elevat nivell de 
participació dels responsables institucionals i tècnics de l’Ajuntament així com per la implicació de representants 
del teixit de la ciutat, la qual cosa ha permès complementar i oferir una visió plural i diversa en relació a la 
projecció exterior de Granollers.  

1. Determinació del caràcter a donar al Pla

Al començament del projecte es va constituir un grup impulsor format per representants electes i tècnics de 
l’Ajuntament de Granollers i el director del Pla Estratègic de la ciutat. En una primera instància aquest grup es va 
encarregar de discutir i aprovar una proposta de pla de treball i va concretar la voluntat política i els prerequisits 
definidors del caràcter i dimensió del Pla. Al llarg del projecte el grup impulsor es va encarregar de seguir, 
analitzar, debatre i aprovar l’estratègia, els documents i les propostes que es van generar en el marc del Pla. En 
aquesta fase inicial també es va definir la creació d’un grup de treball format per tècnics municipals dels 



442

principals departaments concernits per la projecció exterior (promoció econòmica, cultura, comunicació, esport, 
medi ambient, planificació estratègica, cooperació i acció internacional, turisme), que estarien implicats en el 
procés d’elaboració del Pla. El grup de treball tècnic, com a instància intersectorial, ha permès donar al Pla el 
seu caràcter transversal i realitzar un treball de concertació i de consens entre serveis , que no s'hagués pogut fer 
des d'un únic servei.

2. Diagnosi

Es va elaborar una diagnosi sobre l’acció exterior i internacional del municipi de Granollers. Es van recopilar i 
analitzar els documents de referència vinculats a la planificació estratègica que defineixen el model de ciutat per 
als pròxims anys. De manera més específica, es van considerar aquells documents relacionats amb les accions 
a nivell internacional, així com altra documentació i dades que servissin com a base de treball. Es van organitzar 
tallers i entrevistes amb responsables electes i tècnics de l’Ajuntament, així com amb representants del agents 
socials i econòmics, persones representatives d’entitats i experts de la ciutat, per tal d’incorporar la seva 
valoració sobre les actuacions realitzades i sobre les iniciatives de futur en el camp internacional. Com a resultat 
d’aquest procés es va redactar un document de diagnosi (veure annex) que constitueix el marc de referència del 
Pla de projecció exterior. 

3. Construcció de l’enfocament estratègic i del contingut del Pla

En base al document de diagnosi es va elaborar l’enfocament estratègic i la definició de l’esquema de continguts 
del Pla de projecció exterior. En aquesta fase es va acordar la visió i l’estratègia del municipi de Granollers en 
l’àmbit de la projecció exterior pel període 2014-2018. Per poder implementar una estratègia de ciutat en l’àmbit 
de la projecció exterior, es van identificar els eixos que han de guiar la projecció de la ciutat i, per a cadascun 
dels eixos, es van desplegar objectius estratègics i projectes concrets a emprendre en els propers anys. Aquest 
procés es va realitzar amb la participació del grup de treball de tècnics municipals, que són els que tenen 
experiència directa de gestió, i va permetre posar en valor la trajectòria prèvia de participació en espais 
internacionals així com identificar els anhels de futur en aquest àmbit .

4. Discussió i aprovació del Pla

L’esborrany del pla resultant de l’etapa anterior s’ha sotmès a un procés de revisió i validació en el que han 
participat els grups polítics representats en el consistori.  Encara que el consens sobre el pla sigui fruit de la 
participació dels actors en totes les fases d’elaboració, el moment de la seva validació és el que permetrà donar 
visibilitat el suport majoritari que hi ha entorn del pla. En aquest sentit, com que el Pla de projecció exterior 
s’entén com un projecte emmarcat en el Pla Estratègic de Granollers, l’esborrany del Pla serà sotmès a la 
discussió i validació per part del Consell Directiu del Pla Estratègic. El document resultant d’aquest procés serà 
sotmès al Ple de l’Ajuntament de Granollers per a la seva aprovació definitiva, amb la vocació d’aconseguir el 
major consens possible, perquè sigui veritablement un projecte de ciutat de mitjà o llarg termini .

4. Enfocament estratègic

4.1. Visió i estratègia

L’enfocament estratègic del Pla comprèn la visió a mitjà termini per a la projecció exterior de Granollers . Per visió 
s’entén la perspectiva del que pretén esdevenir la ciutat en un mitjà termini i fixa un marc de futur al qual es 
pretén arribar, determinant els principals àmbits i trets definitoris en relació a la projecció exterior . 

A l’hora de determinar la identitat del territori que es vol projectar s’han pres en consideració els punts forts i les 
característiques específiques de la ciutat. S’ha delimitat on resideix la singularitat del territori i quins són els seus 
punts forts, que poden contribuir a donar una imatge nítida i potent a la seva projecció internacional .

Conceptes com ciutat educadora, atractiva, dinàmica i participativa; model econòmic viable i sostenible; ciutat 
mitjana europea; innovació; projectes d’excel·lència; societat civil participativa, impulsora i compromesa; ciutat 
que coopera i està en xarxa a nivell català i a nivell internacional; ciutat reconeguda perquè treballa per 
l’excel·lència, la qualitat i ho sap compartir; generar atractivitat per promoure el territori i projectar per atraure, 
entre d’altres, han permès conformar la visió del Pla, que es defineix de la següent manera:

Granollers vol esdevenir una ciutat mitjana referent a Europa per la seva capacitat d’emprendre projectes 
d’excel·lència, ben connectada a nivell internacional i que aposta per la generació i la transmissió de 
coneixement, com a element promotor de processos de desenvolupament que apunten al benestar futur de la 
població.

L’estratègia de projecció exterior fa referència a com assolir la visió que hem formulat durant el període de 
vigència del Pla. L’estratègia s’ha d’entendre com un esquema que dóna coherència, unifica i integra les 
decisions a nivell de Granollers. L’estratègia ha d’establir finalitats i objectius a assolir, així com els mitjans per 
assolir el futur que es desitja. Durant el proper període i per a poder avançar en la visió de ciutat que s’ha 
formulat, l’estratègia per a la projecció exterior de Granollers es concreta en :
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Impulsar projectes pioners i sostenibles per al desenvolupament i la qualitat de vida de la població, posant en 
valor el talent i l’emprenedoria locals i generant processos de generació de coneixement amb d’altres ciutats i 
socis, tant de l’entorn territorial de Granollers com internacionals, específicament en els àmbits de l’activitat 
empresarial, el comerç, la cultura, el medi ambient, la salut, l’esport i la cultura de la pau.

4.2. Eixos

A partir de la visió i de l’estratègia, s’han identificat tres eixos que han de guiar el procés de projecció exterior de 
Granollers. Els eixos de projecció exterior són la base a partir de la qual es desenvoluparan els projectes que 
conformen el Pla i s’ha realitzat un esforç per identificar els eixos en els que existeix un major consens. Aquesta 
priorització permet treballar i concentrar els esforços sobre una projecció exterior més clara i eficaç i, a la 
vegada, facilita la implicació d’un major nombre d’actors

Cadascun dels tres eixos del Pla agrupa grans àmbits temàtics interrelacionats entre ells, que generen sinergies 
en el context de la projecció exterior : salut, medi ambient i esport; economia i empresa; cultura i educació. 

- Eix 1: Salut, medi ambient i esport

Aquest eix estratègic recull un sèrie de fortaleses que té la ciutat i que han estat identificades durant el procés de 
diagnosi del Pla. En aquest sentit, el fet que Granollers disposi de serveis propis d’una gran ciutat , tant pel que fa 
a la salut, com a l’esport i als serveis socials especialitzats, és una base sòlida per plantejar un repte estratègic 
d’internacionalització en aquest camp. L’Hospital de Granollers és un punt de referència a la comarca, les 
infraestructures esportives són de primer nivell en moltes disciplines, juntament amb un dens teixit associatiu en 
el camp de l’esport i l’excel·lència en disciplines com l’handbol, el running i la natació sincronitzada, entre 
d’altres. Aquests factors comporten que el potencial de la ciutat en aquest eix estratègic sigui elevat .

Hi ha una gran experiència en l’organització d’esdeveniments destacats de caire internacional que han 
posicionat positivament Granollers: subseu dels Jocs Olímpics de Barcelona, Copa del Rei de Handbol, seu del 
mundial d’Handbol i les setze edicions de la Granollers Cup , entre d’altres iniciatives.

Granollers disposa també d’un entorn natural proper i d’alt potencial d’atractivitat, així com una important 
experiència de participació en projectes europeus , especialment des del Departament de Medi Ambient . El vincle 
entre el medi ambient, la salut i l’esport orienten un vector de desenvolupament a nivell internacional que vol ser 
reforçat.

Aquest eix estratègic se centra en aprofitar les oportunitats de la ciutat en els àmbits identificats per tal de 
consolidar Granollers a nivell internacional, per tal que pugui esdevenir un centre de referència internacional en 
matèria de salut i esport, vinculat a les especialitats existents (com la nutrició i la geriatria) i incidint en la 
interacció entre ambdós sectors. A nivell de medi ambient, s’aprofitaran plataformes europees i internacionals 
per donar a conèixer i consolidar projectes pioners en aquest àmbit que està impulsant la ciutat. Així mateix, 
s’identificaran nous socis i oportunitats que puguin contribuir a desplegar les prioritats del municipi en matèria de 
medi ambient.

- Eix 2: Economia i empresa

L’eix estratègic d’economia i empresa parteix d’una base sòlida consistent en l’existència d’un teixit empresarial 
dens i diversificat a nivell de sectors, que actua com a element dinamitzador i promotor de la projecció exterior. 
La ciutat disposa  d’empreses d’alts nivells d’excel·lència a escala internacional i que ja són exportadores. En 
destaquen el sector de la indústria alimentària , química i auxiliar de l’automoció, entre d’altres.

La presència d’una delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al municipi i l’existència del Centre de Can 
Muntanyola reforcen els actius per a la projecció exterior en l’àmbit empresarial .

En relació al comerç, es pot afirmar que per a Granollers aquest sector es definitori de la ciutat i de les seves 
arrels i hi ha un alt grau de consens en el sentit de potenciar-lo amb una perspectiva de projecció exterior. Tant 
el sector comercial com el de la restauració són de primer nivell a escala nacional. La situació geogràfica, les 
infraestructures de comunicació, els bons equipaments hotelers i les sales de reunions, amb potencial per acollir 
congressos, conferències i fires, són elements d’atractivitat per a les noves activitats econòmiques i pel turisme 
de negocis i de lleure.

Tanmateix l’espai industrial disponible per a noves implantacions empresarials immediates és limitat, ja que es 
compta principalment amb la disponibilitat existent en les zones industrials tradicionals. Addicionalment el 
municipi té zones que es podrien planificar per destinar -les a ús industrial.

Relacionat amb l’activitat empresarial i el comerç, hi ha un consens general en que cal potenciar les sinergies 
amb el Circuit de Barcelona, en dos sentits: d’una banda mitjançant el flux turístic cap a la ciutat de Granollers i 
de l’altra aprofitant el nou Pla director del Circuit, com a vector que impulsi la implantació de noves activitats 
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econòmiques en sectors que siguin de futur a nivell internacional i que creïn ocupació al territori: sector 
automoció, sector TIC i logística. En relació al sector d’empreses d’alt contingut tecnològic, entre les quals es 
troben les del sector audiovisual, es contempla la possibilitat de potenciar equipaments com el Roca Umbert 
Fàbrica de les Arts

L’eix d’economia i empresa vol potenciar el teixit empresarial i la creació de llocs de treball en els sectors 
econòmics estratègics del municipi. També persegueix dotar als polígons industrials d’infraestructures 
adequades per atraure la implantació de noves empreses i afavorir la competitivitat de les existents, tot captant 
inversions empresarials internacionals de diferents sectors pel municipi . En paral·lel, el comerç i el turisme poden 
ser un gran actiu de la ciutat per a projectar-se a l’exterior, amb una oferta ambiciosa, diferenciada i 
complementària respecte a la que ofereix la Roca Village. En el camp del turisme es constata la necessitat 
d’impulsar iniciatives  vinculades a negocis, comerç, restauració, esport i cultura, tot creant paquets temàtics i 
promocionant-los exteriorment. 

- Eix 3: Cultura i educació

L’eix de cultura i educació recull la voluntat de la ciutat per aprofundir i desenvolupar noves iniciatives a partir 
d’una trajectòria consolidada en camps com la memòria història i la promoció d’una cultura de la Pau a nivell 
internacional, a través de la participació en xarxes internacionals de ciutats com “Mayors for Peace”. En aquest 
cas concret, cal destacar el valor afegit que té per a una ciutat mitjana com Granollers haver-se posicionat dins 
de l’executiva d’una organització mundial com Mayors for Peace que compta amb més de  6.000 adherents 

Sota aquest eix també es destaca el dinamisme cultural derivat de la cartellera escènica de Granollers, el Teatre 
auditori de Granollers, el Centre Cultural, el Teatre Ponent; l’Espai Roca Umbert, el Museu de Granollers, 
l’Adoberia, el Museu de Ciències Naturals; el Cor de Cambra de Granollers i la Societat Coral Amics de la Unió, 
entre d’altres; el patrimoni arquitectònic de la ciutat i de la comarca, especialment pel que fa al Modernisme; 
l’espai Roca Umbert - que per manca de suficient disponibilitat pressupostaria no s’ha pogut acabar de 
desenvolupar amb tot el seu potencial. Un altre element definitori per a la projecció exterior de Granollers és la 
vocació de ciutat educadora, que es treballa de manera transversal. En aquest àmbit la ciutat ha adquirit cert 
lideratge internacional, representant les ciutats mitjanes dins de la Xarxa internacional de ciutat educadores 
També cal destacar el dinamisme del teixit associatiu de la ciutat i la implicació de la societat civil en 
esdeveniments de caire cívic, cultural i educatius com la Festa Major, la Granollers Cup, la Mitja Marató i en 
altres camps com el voluntariat educatiu i lingüístic .

S’han identificat una sèrie d’oportunitats que configuren les línies d’aquest eix estratègic i que es basen en: 
impulsar el turisme cultural; posicionar-se a la Mediterrània mitjançant la xarxa Alcaldes per la Pau; valorar la 
possibilitat de desenvolupar una oferta universitària i/o formativa al territori en aliança amb alguna universitat 
catalana; reforçar el centre Roca Umbert; desplegar el Pla Director de Cooperació al Desenvolupament ; fomentar 
l’obertura de la ciutadania a les qüestions de caràcter internacional; reforçar la projecció internacional de 
Granollers com a ciutat educadora; aprofitar les sinergies que es poden crear a partir de la població nouvinguda 
de Granollers i la població de Granollers que viu a l’estranger . 

5. Objectius i projectes del Pla

Els objectius estratègics del Pla estableixen aquelles fites i reptes que es volen assolir dins de cada eix, per tal 
de poder donar compliment a l’estratègia de projecció exterior. En aquest apartat es presenten els objectius 
estratègics i un total de dinou projectes seleccionats per a desenvolupar el Pla de projecció exterior de 
Granollers durant els propers anys. Es destaquen sis projectes que es consideren especialment emblemàtics . 

Els 19 projectes que s’enuncien a continuació representen una base a partir de la qual serà necessari prioritzar 
aquells que s’estimin més rellevants en funció de les prioritats de la ciutat. Els projectes seleccionats seran 
desenvolupats d’acord amb una fitxa de projecte  (veure annex) que facilitarà la seva execució. 

EIXOSEIXOSEIXOSEIXOS OBJECTIUS ESTRATÈGICSOBJECTIUS ESTRATÈGICSOBJECTIUS ESTRATÈGICSOBJECTIUS ESTRATÈGICS PROJECTESPROJECTESPROJECTESPROJECTES

1.1. Fer de Granollers un 
referent de la recerca 
aplicada a la salut i 
l'esport. 

Projecte 1 (projecte emblemàtic): Posar les bases 
per esdevenir un centre de referència internacional 
en l’àmbit de la salut, l’esport i la geriatria.
El projecte tindria com a punt de partida l’activitat i 
l’experiència desenvolupada per part de l’Hospital 
de Granollers, el teixit esportiu de la ciutat i els 
sector de l’alimentació i farmacèutic de l’àrea 
d’influència de Granollers. Es vincularia amb les 
línies de recerca i innovació iniciades amb el 7è 
programa marc de la Unió Europea, i podria tenir 
continuïtat a través del programa Horizon 2020. La 
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iniciativa podria integrar-se en el centre de gestió 
del coneixement recentment restaurat dins el 
complex hospitalari de la ciutat. En una primera 
fase es faria el projecte es centraria en la 
generació de continguts, més que en la creació 
d’infraestructures.
Projecte 2 (projecte emblemàtic): Acollir 
competicions esportives i activitats formatives 
internacionals i reforçar la vessant internacional de 
les competicions esportives existents .
Donar suport a les iniciatives dels clubs de la 
ciutat, especialment el  BM Granollers i del Club 
Natació Granollers en el camp de la formació i de 
l’organització de competicions a nivell 
internacional.
Posicionar la Mitja marató de Granollers a escala 
internacional. La cursa de la Mitja marató de 
Granollers ha esdevingut de les primeres a nivell 
estatal. Es proposa promocionar-la a nivell 
d’Europa i vincular-la amb l’oferta turística de la 
ciutat.

1.2. Posar en valor i promoure 
a nivell internacional el 
caràcter esportiu de la 
ciutat i l’excel·lència en 
determinats esports.

Projecte 3: Donar suport a la projecció exterior 
dels esports d’excel·lència de Granollers , 
vinculant-ho a la imatge de la ciutat.

EIX 1

SALUT, MEDI 
AMBIENT I 
ESPORT

1.3. Referència internacional 
en medi ambient

Projecte 4 (emblemàtic): Desenvolupar i 
consolidar projectes de referència en medi 
ambient, relacionats amb el parc fluvial i Can 
Cabanyes; la gestió intel·ligent de l’aigua i 
productes alternatius; l’eficiència energètica; i la 
producció, distribució i consum sostenible 
d’aliments a Palou. Ex.: projecte ECOCONGOST, 
en col·laboració amb IREC, que vincula el calor 
residual de les empreses i la generació d’energia .

2.1. Augmentar l’impacte del 
Circuit de 
Barcelona-Catalunya en 
el desenvolupament i 
posicionament de 
Granollers.

Projecte 5 (projecte emblemàtic): Creació d’un pol 
internacional del sector del motor.
El nou Pla director urbanístic del Circuit de 
Barcelona-Catalunya permetrà crear una zona 
d’activitat econòmica i desenvolupament al voltant 
del circuit que pot tenir un fort potencial d’atracció 
d’empreses internacionals i iniciatives del sector 
del motor i de manera específica del motor-esport. 
La zona industrial i de recerca es podria 
complementar amb una oferta de caire lúdic i 
cultural amb vocació internacional, relacionada 
amb el món del motor esport. Aquest projecte 
seria públic-privat, i requeriria el concurs de les 
diferents institucions catalanes a part del propi 
Ajuntament de Granollers.
Projecte 6: Millora de les infraestructures de 
transport i comunicació.
La millora de les infraestructures de transport i 
comunicació permetrà donar a les empreses de la 
ciutat major capacitat per competir a nivell 
internacional. Específicament, la xarxa ferroviària 
de rodalies que connecta Barcelona amb 
Puigcerdà, la ronda del Vallès i l’estació de 
mercaderies de la zona nord-metropolitana (àmbit 
de treball del Grup de municipis de la C-17).
Projecte 7: Millora de les infraestructures i de la 
competitivitat dels polígons industrials de 
Granollers.
Les infraestructures dels polígons industrials de la 
ciutat reverteixen directament en la capacitat 
d’atraure noves empreses internacionals al territori 
i de retenir les existents. 

2.2. Millorar el grau 
d’atractivitat empresarial 
del territori a nivell 
internacional.

Projecte 8: Reforçar els serveis de suport a les 
empreses per la internacionalització i la captació 
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d’inversions exteriors
Reforçar el Centre Can Muntanyola com a centre 
de referència a la comarca per les empreses que 
s’internacionalitzen, mitjançant programes de 
suport tècnic, formació especialitzada i intercanvi 
d’experiències; així com consolidar-se en tant que 
punt de referència territorial per a la captació 
d’inversions exteriors, en concertació amb ACC10, 
la Cambra de Comerç de Barcelona i les 
organitzacions empresarials.
Projecte 9: Reforçar la promoció exterior de l’oferta 
de comerç i turisme.
L’oferta comercial i turística es complementarà i 
estarà basada en el patrimoni arquitectònic, la 
restauració i la cultura. Es pot dissenyar una 
estratègia d’atracció específica adreçada als 
visitants de la Roca Village, del Circuit de 
Barcelona-Catalunya, i d’altres esdeveniments de 
caràcter internacional, que estigui centrada en la 
restauració i les pernoctacions.
Definir una estratègia de posicionament 
internacional de Granollers aprofitant l’atractivitat 
de la marca Barcelona. 
Projecte 10: Organització de fires i esdeveniments 
per augmentar el nombre de visitants de 
Granollers i dinamitzar el comerç.
Donar suport a les iniciatives de les associacions 
de comerciants per organitzar fires i 
esdeveniments que atraguin visitants exteriors. El 
comerç és un dels pilars tradicionals i amb 
potencial de creixement a la ciutat. Es planteja 
seguir dinamitzant-lo amb iniciatives de promoció 
específiques en el marc de fires i esdeveniments, 
que vagin vinculats a la promoció turística de la 
ciutat (Fira Ascensió, mercat dels dijous, 
fires-mercat de productes agroalimentaris de 
qualitat, fira mercat audiovisual, entre d’altres).

EIX 2

ECONOMIA I 
EMPRESA

2.3...Augmentar els fluxos 
comercials, i turístics de 
l’exterior.

Projecte 11: Dissenyar i promoure una ruta 
d’ecoturisme a Granollers.
Crear una oferta de turisme ecològic vinculat a 
l’entorn natural, l’agricultura periurbana, el parc 
ambiental del riu Congost, el parc natural del 
Montseny i al Museu de Ciències Naturals de 
Granollers.
Projecte 12 (projecte emblemàtic): Reforçar el 
centre Roca Umbert Fàbrica de les Arts amb 
l’objectiu de consolidar-lo com un centre d’atracció 
del talent i d’esdeveniments internacionals en 
l’àmbit de la cultura, la innovació i la creativitat.
Consolidar aquest espai en el marc d’una 
col·laboració pública-privada, que permeti 
desenvolupar un sector d’activitat econòmica al 
voltant de la cultura i de la producció audiovisual 
amb una dimensió internacional.
Reforçar i crear aliances amb altres centres de 
característiques similars a nivell internacional . 

3.1. Potenciar la ciutat com a 
centre d’iniciatives 
culturals d’àmbit 
internacional.

Projecte 13: Captar esdeveniments, seminaris i 
congressos internacionals a la ciutat, i potenciar 
els existents, comptant amb les infraestructures 
públiques i privades (com pot ser la Universitat de 
Telefònica, el Teatre Auditori, el Museu de 
Ciències Naturals de Granollers, entre d’altres). 
Vincular aquests esdeveniments amb altres 
activitats de la ciutat en l’àmbit de l’esport, del 
turisme, del medi ambient i de l’empresa.
Projecte 14: Impulsar u na aliança estratègica amb 
una universitat de l’àrea de Barcelona per tal de 3.2...Reforçar l’oferta 
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crear una oferta universitària especialitzada al 
territori.

educativa vinculada a la 
internacionalització.

Projecte 15: Potenciar els centres i l’oferta de 
formació professional de la ciutat en el camp de la 
internacionalització de les empreses i reforçar el 
vincle amb el sector empresarial.

3.3. Consolidar el 
posicionament exterior i 
internacional de 
Granollers com a ciutat 
constructora de pau.

Projecte 16 (projecte emblemàtic): Reforçar la 
participació de Granollers en xarxes, projectes i 
esdeveniments vinculats a la cultura de la pau . 
Avançar en la possibilitat de crear una plataforma 
d’Alcaldes per la Pau a la Mediterrània, traçar 
sinergies amb iniciatives i projectes existents a 
nivell internacional i vincular, a aquesta estratègia, 
entitats locals a través del Centre de Cultura per la 
Pau Can Jonch.

3.4. Reforçar el 
posicionament 
internacional de 
Granollers com a ciutat 
educadora

Projecte 17: aprofitar la participació de Granollers 
a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores 
per donar a conèixer les polítiques educatives 
locals i reforçar el seu posicionament des de la 
perspectiva de representació de les petites i 
mitjanes ciutats.
Projecte 18: Desenvolupar el Pla director de 
Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat 
impulsant projectes de cooperació amb municipis i 
àmbits estratègics per a Granollers. Vetllar, a la 
vegada, perquè les relacions d'amistat i 
cooperació amb altres pobles i ciutats tinguin un 
major impacte d'obertura internacional per a tota la 
població.
Treballar amb els col·lectius i associacions de 
persones immigrades en el desenvolupament 
d’iniciatives que vinculin Granollers amb les seves 
ciutats d’origen, per tal d’aprofundir en el 
coneixement mutu i reforçar els lligams socials, 
econòmics i culturals

EIX 3: CULTURA I 
EDUCACIÓ

3.5.  Estimular l'obertura de la 
ciutadania cap a 
l'exterior i cap als temes 
internacionals.

Projecte 19: Crear una xarxa internacional 
d’ambaixadors de la ciutat per tal de vincular les 
persones nascudes a Granollers que viuen a 
l’estranger als projectes de ciutat i identificar 
oportunitats de treball conjunt en els àmbits 
cultural, social, empresarial, etc.  

6. Execució del Pla: mesures i dispositius d'acompanyament

La implementació del Pla de projecció exterior implica la mobilització d’una sèrie de mitjans institucionals , tècnics 
i financers necessaris perquè les activitats previstes es puguin dur a terme . 

6.1. Planificació, seguiment i avaluació

El Pla de projecció exterior és un instrument de planificació estratègica i operativa en el que el govern local 
n’assumeix el lideratge de manera concertada amb la resta d’actors del municipi, i en cooperació amb d’altres 
actors del país i de l’entorn internacional. En aquest sentit el Pla de projecció exterior defineix una orientació 
estratègica que es concreta amb eixos, objectius i projectes específics. En base aquests eixos i objectius i, 
sobretot, dels projectes que es decideixin desplegar, s’haurà de realitzar un seguiment regular i una avaluació 
periòdica. Les fitxes de projecte, en particular, permeten establir una sèrie d’indicadors per mesurar el grau 
d’assoliment de resultats per facilitar el seu seguiment i l’avaluació. La manera de plantejar aquests processos 
ha de ser coherent amb l’esperit del Pla. Per aquest motiu, s’ha de vetllar per a que en aquesta fase es mantingui 
el caràcter transversal del Pla i associar als agents locals a aquestes tasques .

Com a resultat del seguiment permanent, convé que l’Ajuntament faci una valoració de l’avançament del Pla i 
dels seus resultats amb una freqüència anual. L’Ajuntament també promourà una avaluació més profunda a mig 
camí i al final del període d’execució del Pla, sense descartar una possible avaluació d’impacte a més llarg 
termini. Els processos d’avaluació del Pla garanteixen un exercici de rendició de comptes i d’aprenentatge, 
facilitant una millor eficàcia i qualitat de la projecció exterior, gràcies a processos de presa de decisions més 
informats i racionals, que permeten presentar els resultats de la gestió a la ciutadania . 

6.2. Gestió, coordinació i participació
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El pla de projecció exterior té un caràcter transversal, per aquest motiu, la consecució dels objectius estratègics 
requereix, en molts casos, l’acció combinada i articulada de diferents serveis municipals, implicant una 
concertació amb actors i entitats locals. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha de garantir una funció dinamitzadora i 
de coordinació del Pla de projecció exterior .

Aquesta funció va ser coberta de manera adient, durant el procés d’elaboració del projecte, per part del grup 
impulsor del Pla, format per representants electes i tècnics de l’Ajuntament i pel director del Pla Estratègic de la 
ciutat. Seria, per tant, recomanable que el grup impulsor tingués continuïtat per tal de que s’encarregui de pilotar 
l’execució del Pla. A la vegada, el grup de treball tècnic que ha participat en el procés d’elaboració del Pla s’ha 
de mantenir viu i convocar-lo periòdicament, en ocasió de l’avaluació anual del Pla així com sempre que es 
consideri oportú, en funció de les necessitats tècniques vinculades a la implementació .

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

Alcalde: Directament la senyora Secretària renuncia a llegir l'expedient, que és molt llarg. I li passem 
la paraula, per tant, al Regidor de programació senyor Albert Camps, endavant, 

Senyor Camps: Gràcies senyor Alcalde. Bon vespre, bé el passat 11 de novembre El passat 11 de 
novembre, el Consell Directiu del Pla Estratègic va aprovar el Pla de Projecció Exterior de Granollers. 
Culminava així un procés d’un any i mig de treball  d’elaboració d’un document que s’inscriu dins la 
línia estratègica de la ciutat en l’àmbit de la projecció exterior i internacional .

Malgrat no sigui estrictament necessària la seva aprovació pel Ple, s’ha cregut necessari des de 
l’equip de govern, de la mateixa manera que es va fer amb el Pla de Voluntariat, de portar el Pla de 
projecció exterior  a la seva aprovació per aquest caràcter estratègic que té, amb la vocació 
d’aconseguir el màxim de consens possible, perquè es tracta d'un projecte de  ciutat a mig i llarg 
termini. Del seu desenvolupament se n’ha anat informant periòdicament al si de la Comissió 
informativa de l’Àrea de Planificació Estratègica i Ciutadania, i també en el Consell directiu del Pla 
Estratègic, en el qual tots els Grups del Consistori en formen part.

En primer lloc explicaré resumidament quin ha estat el procés seguit. Plantejat en el Programa 
d’Actuació Municipal l’elaboració d’un Pla d’internacionalització, l’Ajuntament de Granollers es va 
posar en contacte amb la Direcció de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 
coneixedors de l’impuls que s’estava donant a la redacció d’altres plans a ciutats mitjanes catalanes, 
com ara Igualada, Calella, Vilafranca del Penedès o Castelldefels. Del de Granollers, la Diputació n’ha 
destacat el seu caràcter pioner i cito textualment “l’elevat nivell de participació dels responsables 
institucionals i tècnics de l’Ajuntament, així com la implicació de representants del teixit de la ciutat, la 
qual cosa ha permès complementar i oferir una visió plural i diversa en relació a la projecció exterior 
de Granollers”.

Un cop constituït el grup impulsor, el primer objectiu va consistir en la discussió i aprovació d 'un pla de 
treball. Els primers mesos es destinaren a l’elaboració d’una diagnosi, document que s’acompanya 
com a annex en el Pla, i a entrevistar una trentena de persones de Granollers o vinculades pel seu 
perfil professional a la ciutat i que tenien un caràcter d'haver treballat a la projecció internacional. 
Paral·lelament es va constituir una taula de treball amb la participació dels diferents serveis 
municipals més implicats amb els objectius del Pla. Tot plegat, va conduir cap a l’elaboració de 
l’enfocament estratègic i la definició de l’esquema de continguts del Pla de projecció exterior pel 
període 2014-2018.

El primer que es va fer va ser conformar la visió del Pla, que es defineix de la manera següent: 
“Granollers vol esdevenir una ciutat mitjana referent a Europa per la seva capacitat d’emprendre 
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projectes d’excel·lència, ben connectada a nivell internacional i que aposta per la generació i 
transmissió de coneixement, com a element promotor de processos de desenvolupament que apunten 
al benestar futur de la població”.

I a partir de la visió es va formular l’estratègia que fixa les finalitats, objectius i mitjans a assolir per fer 
possible la visió. Finalment, un cop elaborada la visió i l’estratègia es van identificar els tres eixos que 
han de guiar el Pla:
Un primer eix, de salut, medi ambient i esport.
Un segon d'economia i empresa.
I un tercer de cultura i educació.

Aquests tres  eixos s’articulen en deu  objectius estratègics i aquests objectius estratègics alhora es 
concreten en dinou projectes, sis dels quals són considerats, d'aquest dinou, són considerats com 
emblemàtics.

De l’àmbit de Salut, medi ambient i esport hi ha quatre projectes. Un que parla  de la salut, esport i 
geriatria; un altre de l’acollida de competicions esportives, de donar suport als esports d’excel·lència a 
Granollers , i al desenvolupament de projectes de referència ambiental en temes com l’energia, la 
biodiversitat, l’aigua i l'energia.

De l’eix d’Economia i l'empresa, n'hi ha nou  projectes: la creació d’un pol internacional del sector del 
motor;  la millora de les infraestructures de transport i comunicació; es parla de la competitivitat dels 
polígons industrials; de suport a les empreses per a la internacionalització; es parla també del comerç  
i turisme; de l'organització de fires i esdeveniments, de promoure una ruta d’ecoturisme; de reforçar de 
Roca Umbert, i un darrer projecte de captar esdeveniments, els esmento molt per sobre.

I finalment del tercer l’eix, de cultura i educació, són 6 projectes: impulsar una aliança estratègica amb 
alguna universitat de l’àrea de Barcelona, potenciar la  formació professional, parla de la cultura de  
pau, del paper de Granollers com a ciutat educadora, i la seva vinculació a l'exterior, desenvolupar el 
Pla de cooperació i solidaritat amb projectes, i finalment crear una xarxa internacional d’ambaixadors, 
aquest seria el projecte 19, amb els granollerins i granollerines que viuen a l’estranger .

Aquest no és un Pla de projecció exterior de i per a l’Ajuntament. És un Pla adreçat al municipi, amb 
una mirada àmplia fins i tot del concepte territorial que entenem com municipi, i que s’ha nodrit de les 
aportacions de molta gent.

Tampoc és un document estàtic. Ha de ser un document viu que ha de saber captar i adaptar-se a les 
oportunitats i als canvis que es vagin presentant. Per tant és un document que s’haurà d’anar revisant i 
modulant. I això ens comprometem a fer-ho tant al si del Consell Directiu del Pla Estratègic com amb 
la concertació amb els diferents Grups Municipals . Reiterem que aquest és un Pla que s’enfortirà en la 
mesura que compti amb el suport del màxim nombre d’actors.

El nostre Pla de projecció exterior entronca amb les noves estratègies europees pel període 
2014-2020. A l’estratègia Horizon 2020 que aposta per un creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador que generi llocs de treball, una major productivitat i cohesió social. I a l’estratègia catalana 
RIS3CAT que se’n deriva, per a la recerca, la innovació i l’especialització , així com per la col·laboració 
publico - privada. Per poder accedir a fons europeus s’hauran de tenir presents aquests paràmetres.

En definitiva, i acabo, participar en l’espai internacional des d’una estratègia consensuada, permet al 
Govern local i al municipi aprofitar les oportunitats que pot brindar l’escena internacional per al 
desenvolupament del seu territori i, en definitiva, gestionar millor la seva realitat local. I el Pla de 
projecció exterior que avui portem a aprovació esdevindrà, en aquest sentit,ben segur, una eina molt 
útil. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Mur, endavant,  
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Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé, per començar hem de reconèixer la bondat del Pla. L’entenem com 
un recull / conjunt de bones intencions, que compartim, però amb una evident poca concreció i manca 
d’ambició. Probablement, si realment fos un Pla de consens, hi hauria hagut més participació per part 
dels partits polítics amb anterioritat .

Ens en sortirem –com a ciutat, i com a país també- si som capaços de ser més competitius, i això 
passa per millorar la formació, innovar i projectar-nos enfora. Per tant, la internacionalització  és 
imprescindible per a tirar endavant.

La sensació que es desprèn després de la lectura atenta del Pla és que es tracta simplement d’un 
llistat limitat d’actuacions, gairebé totes elles arrastrades ja del 1r Pla Estratègic –amb l’excepció de la 
Mitja Marató- que el Govern Municipal ha inclòs en el seu Pla d’Actuació Municipal per donar-los una 
pàtina de més relleu.

Si n’analitzem la metodologia, veurem que l’esquema d'anàlisi és tradicional i les propostes 
absolutament previsibles, recull dels documents de ciutat del mateix Pla estratègic i el PAM. Si 
s'hagués fet fa quinze anys, els resultats haguessin estat semblants, tant en la diagnosi com en les 
propostes. Entenem que no hi veiem cap tipus d'ambició, ni metodològica, ni en la proposta 
d'enfocament del Pla.

Segurament això és així perquè es basa en un model estandarditzat de Pla que realitza la Direcció de 
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona. Nosaltres el trobem molt limitat, sense 
propostes de millora ni instruments vàlids de seguiment i avaluació .

Per nosaltres, hi ha una absoluta desconnexió amb el que són les eines d'anàlisi de l'evolució 
estratègica de les ciutats dels darrers anys. No s'ha incorporat res de res de tots els processos que la 
mateixa ciutat fa, per exemple amb El Perfil de la ciutat, ...

Parlar de l’Estratègia Europa 20 20, 2020, en els termes que se'n fa és no entendre que Europa ha 
passat pantalla del model de programes marc seqüencials, i el que busca és transversalitat, innovació 
i aplicabilitat. El repte no hauria de ser aconseguir més projectes per l'àrea de medi ambient, sinó per 
als serveis socials, que tinguessin, si volem, una variable ambiental.

La sensació és que, sota l’excusa de la limitació de recursos, s’amaga la principal debilitat municipal, 
que és la manca d’idees, d’imaginació per desenvolupar nous projectes vàlids per a la ciutat .

Des d'un punt de vista estrictament metodològic, en cap moment del document es planteja quin és 
l’impacte esperat de cap de les mesures, quins són els resultats que es pretenen obtenir, ni es 
concreten indicadors mesurables per poder-ne fer un seguiment adequat. Malgrat que la diagnosi diu 
que el Pla preveu indicadors d’assoliment de resultats mesurables, així com instruments pel 
seguiment i l’avaluació, no n’hem trobat ni un.

Si parlem de recursos, no cal dir que el Pla manca d’allò que tantes vegades hem sentit criticar al 
senyor Alcalde d’altres institucions: com es pot fer un Pla sense cap mena de previsió de recursos?

No hi ha en tot el document cap mena d’aproximació al pressupost que se suposa que hauria de tenir 
les accions que s’inclouen, ni com s’aconseguiran aquests recursos. Sí que es fa referència, és clar, a 
que cal cercar recursos privats, i aconseguir finançament en projectes de la Unió Europea i 
d’organismes multilaterals. Però no hi ha ni una sola indicació de què l’Ajuntament de Granollers 
pretengui invertir ni tan sols 1 € en el seu Pla de Projecció exterior.

Hi trobem a faltar, per exemple, costos tan bàsics com els de traduir les pàgines web municipals o 
pressuposts per a la formació, per exemple, dels tècnics –en idiomes o en la gestió de projectes 
europeus.

I és que la internacionalització de qualsevol organització requereix  una inversió inicial important, i 
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saber que el seu retorn no és pas a curt termini

En una ciutat educadora, per exemple, tampoc hi veiem cap projecte dedicat a multiplicar la capacitat 
de comunicació dels granollerins amb altres llengües. Per exemple, aprofitant el potencial de les 
persones nouvingudes i el seu coneixement de llengües com el xinès, o l’àrab, o el rus, per indicar-ne 
només algunes de molt potents, que es podria perfectament generar un programa de suport a les 
empreses per a la seva internacionalització, i que donés cobertura a nous granollerins.

El regidor ha comentat que era un document viu, i per tant, entenem que en el futur hi hauran 
possibilitats de fer-hi apostes, propostes, perdó. Per tot l’exposat anteriorment, i reiterant la bona 
voluntat del Pla, la nostra posició serà d’abstenció esperant que ben aviat es puguin concretar molts 
dels aspectes indicats, i es pugui millorar realment les aportacions que tots els grups, però 
especialment les entitats, les institucions i els granollerins i les granollerines puguin realitzar, i siguin 
tingudes en compte. Moltes gràcies.

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

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Al nostre Grup l'hagués agradat tenir més temps per debatre i 
fer propostes al Pla. Cal recordar que ara fa un mes ens ho van entregar, el document definitiu, i amb 
un termini de dues setmanes havien de fer aportacions, un termini molt curt tenint en compte que per 
la seva elaboració ha estat més d'un any i mig.

Diuen al Pla, i ho ha destacat el regidor en la seva intervenció que cal destacar que aquest procés 
s’ha caracteritzat per un elevat nivell de participació dels responsables institucionals i tècnics, com diu 
el document, van crear un grup de treball format per tècnics municipals dels principals departaments 
concernits per la projecció exterior així com representants del teixit de la ciutat, per oferir una visió 
plural i diversa.

Bé, 29 persones no sembla que sigui massa ampli. Ens hagués agradat que fos més participatiu i on 
la ciutadania hagués pogut participar i dir la seva. Models diferents d'entendre la participació i  el 
concepte “elevat nivell de participació” .

Sense entrar ara a valorar massa les 19 propostes que apareixen en el Pla, si veiem com es diu 
normalment a les enquestes electorals i d'opinió allò de la “cuina” i aquest Pla sembla cuinat per 
l'Equip de Govern, on només casualment apareixen propostes de les quals algun cop ha fet referència 
l'Equip de Govern o duia en el seu programa, o en el PAM: vaja un Pla de Projecció fet a mida.

Com els deia, no farem una valoració d'aquestes, però algunes d'elles o parts concretes d'alguna 
proposta el nostre Grup no està d'acord. També trobem a faltar projectar la ciutat amb un model de 
mobilitat sostenible, una ciutat amb un model de justícia social, una ciutat on el primer siguin les 
persones i no tan pensat en certs valors econòmics.

A falta de 6 mesos per acabar aquest mandat, haguéssim preferit esperar, fer més participatiu el Pla i 
que el proper Govern el portes a principi de mandat, i  haver fet la seva aprovació. El nostre Grup 
s'abstindrà. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, el senyor Àlex Sastre, endavant  
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Senyor Sastre: Sí, moltes gràcies Alcalde, molt breument, perquè una miqueta els altres Grups ja hi 
han fet una mica d'anàlisi del que és més acuradament el document, o de la seva metodologia a l'hora 
de treballar.

El que sí que ens agradaria des d'aquest Grup, és fer, prendre'ns aquest document, aquest Pla de 
projecció exterior com una idea genèrica, més que com un full de ruta detallat del que ha de fer 
Granollers per, diguéssim, llançar la seva imatge a l'exterior. Perquè en això hi estem d'acord, com a 
idea marc, que Granollers necessita situar-se en el mapa, aquesta és una idea que nosaltres l'hem 
repetit en diverses vegades durant aquest mandat, que ho hem fet quan hem parlat de la ciutat més en 
termes generals, com és en el debat de l'Estat de la Ciutat.

Per tant, el document, sense entrar en el que serien les propostes més detallades, com a idea 
genèrica, ens sembla interessant, és a dir, en sembla bé que el Govern de la ciutat i que el seu Ple 
municipal es fitxin com un objectiu de forma formal, és a dir, a més fent una votació, que aquesta 
ciutat ha de tenir, diguéssim, com a horitzó estratègic, projectar la seva imatge a l'exterior.

El nostre vot de tota manera, serà d'abstenció, i expliquem el perquè. Nosaltres tenim certes 
reticències de la capacitat d'aquest Govern per tal de tirar endavant aquest Pla de projecció exterior. 
Per un motiu bàsic: si nosaltres agaféssim aquest Pla de projecció exterior i ens féssim una 
prospecció cap enrere, és dir, féssim una, o apliquéssim de forma retroactiva, no ens caldria anar 
gaire enrere per veure ja moments en el que l'hauríem incomplert, tot i que no estigues aprovat.

El Pla de projecció exterior parla d'elements essencials per tal de llançar la imatge de la ciutat, com 
són els clubs esportius, i per exemple, i fa esment, i ho explica com un eix, com un projecte perdó, 
dins d'un dels eixos del Pla, i després en la part de diagnosi també en parla extensament. Parla, per 
exemple, del Club Natació Granollers, i tots sabem, diguéssim, que el Club Natació Granollers, ha 
posat una proposta sobre la taula de la ciutat per tal de fer un equipament pioner a nivell europeu i que 
al final no s'ha pogut dur a terme per part doncs d'aquesta ciutat, i per tant és una oportunitat més que 
hem perdut.

Per tant, hi ha oportunitats que la ciutat ha anat perdent en els últims anys, en aquí se'n fa esment 
d'algunes, i n'hi ha d'altres que no s'anomenen, per tant també esperarem que aquest document es 
pugui treballar per part de tots els Grups, i per tant la nostra opció serà abstenir-se. Tot i això, sempre 
trobaran en aquest Grup, un col·laborador per tal de fer d'aquesta ciutat un referent en tots els camps 
en el que Granollers pot destacar. Moltes gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Terrades, pel Grup Socialista, endavant,  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Jo crec que estem davant d'un bon document, que ha presentat el 
regidor Albert Camps. Un document que li tocava a ell com a regidor, però aquest no és un document, 
no ens equivoquéssim pas, no és pas un document del Govern de la ciutat, aquest és un document 
d'intencions, un document de bases, que surt d'on surt, jo crec que tots ho sabem, surt del Pla 
Estratègic de Granollers, dels acords que queden englobats en el Segon Pla Estratègic de Granollers.

És un document que l'ha discutit el Consell directiu del Pla Estratègic de Granollers , on hi ha bona part 
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de la societat civil de la ciutat, en termes amplis, també els Grups Municipals, també els Grups 
Municipals, o representants dels Grups Municipals.

El regidor Camps ha parlat de tot un seguit d'eixos, jo només em referiré a tres o quatre qüestions que 
per mi són fonamentals d'aquest document. Un document que les accions, o les intencions sobre la 
internacionalització de la ciutat de ben segur que s'hauran de desenvolupar en el proper mandat de 
manera intensa.

Jo crec que tots som conscients o hauríem de ser-ho, de què els recursos de la Unió Europea, que 
també són recursos nostres, en tant que ciutadans europeus, i espero que ho siguem per molt de 
temps, són recursos que en els propers exercicis aniran orientats de manera diferent a com han estat 
orientats en aquests moments. I  per tant la ciutat, des del nostre punt de vista, el punt de vista del 
Grup Municipal Socialista, ha de tenir preparats tots els, totes les plataformes per tal de poder obtenir 
també, no només per l'Ajuntament, pel conjunt de la ciutat, aquests recursos que la Unió Europea 
orienta de manera diferent o orientarà de manera diferent com s'han orientat en aquests moments.

Tenim present, i jo crec, que si s'ha escoltat atentament el que ens explicava el regidor Camps, 
s'entendrà, nosaltres entenem que l'economia ha d'estar al servei de les persones. I deixi'm fitxar tres 
temes que per mi són cabdals d'alguns dels eixos que fitxa aquest document de bases o aquest 
document d'intencions.

Ciutats d'esdeveniments? Clar que sí, ja ho som, eh, però ho hem de ser seguir sent més, tot i ser una 
ciutat en termes relatius, absoluts, de ciutadans que hi vivim, petites si les comparem amb altres 
ciutats de l'entorn o de Catalunya, però amb una activitat econòmica molt potent i molt important. La 
planta hotelera de la ciutat, o el comerç de la ciutat, és un planta o una activitat molt important, que 
ocupa a milers de treballadors i de treballadores, de persones que viuen de l'activitat hotelera o de 
l'activitat comercial, i que mou recursos molt considerables, que nosaltres no volem perdre, i per tant 
volem seguir sent una ciutat d'esdeveniments perquè ens devem en aquesta economia, tenim 
oportunitats que algun cop ja n'hem parlat en aquest Ple, que ara si que no les volem deixar perdre, 
que és el binomi Circuit Motor- Pla Director Urbanístic del Circuit que vostès saben que amb el Govern 
de la Generalitat i altres dos ajuntaments, estem impulsant, que generarà noves activitats 
econòmiques lúdiques a l'entorn del circuit i per tant també    d'ocupabilitat o projectes al voltant també 
del Pla Director Urbanístic del Circuit com pot ser l 'espai Motor Catalunya, que el volem a Granollers.

Estem parlant també d'optar a través d'aquesta imatge exterior a potenciar una idea que ha sortit del 
sector, de l'entorn de Granollers, de l'Ajuntament, però també de l'entorn empresarial econòmic de la 
ciutat, que és treballar per tenir un districte energètic a la ciutat de Granollers. Per això es necessiten 
recursos, i es necessiten recursos perquè van en la línia de tenir un millor medi ambient per la nostra 
ciutat, es necessiten recursos europeus i es necessita per tant un document d'intencions i de bases 
com aquest.

O per exemple un tema que per nosaltres és cap dalt i que també està recollit en aquest document de 
bases o d'intencions, que és avançar sense renunciar a la reindustrialització de la ciutat, avançar cap 
a la configuració d'un districte, d'un nou districte econòmic tecnològic a Granollers, aprofitant de les 
noves tecnologies de la comunicació i de la informació .

Per tant estem davant, i acabo Alcalde, estem davant d'un bon document que ens ha presentat l'Albert 
Camps, que no beu no de la intenció del Govern de la ciutat, que també, sinó dels acords, dels 
documents del Pla Estratègic de Granollers, i del seu Consell Directiu. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per fer la rèplica en aquest primer torn, té la paraula el senyor Albert Camps, 
endavant. 
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Senyor Camps: Bé, bona tarda, he sentit moltes coses, Jo, la veritat és que estic una mica sorprès i 
estorat pels comentaris que he sentit. Sorprès i estorat perquè, home, jo al si de la Comissió 
Informativa, ara ho dic de memòria, potser tres, quatre vegades, seguint els passos del procés del 
document, l'hem anat explicant des de l'origen, com s'ha anat desenvolupant, vàrem explicar tot el 
tema de la diagnosi com anava, es va presentar, i va haver una sessió per part del Director del Pla 
Estratègic, doncs a la Comissió Informativa anterior, on es va presentar tot el treball que s'havia fet.

I han tingut un temps, jo crec, que un mes de temps, no quinze dies, perquè es va explicar molt bé 
quines eren les, el calendari per fer arribar aportacions per part seva, 0, bé: 1 del Grup Municipal 
Popular, eh, però cap comentari, eh, vostès formen part del Consell directiu del Pla Estratègic. 
Aportacions, 0, poca assistència també a les reunions, cal dir, del Consell directiu del Pla Estratègic 
per part seva també.

Per tant, i jo no, dic la meva opinió, crec que he sentit l'argumentació del que no treballa, del que no 
llegeix, del que no es llegeix els documents i del que estem parlant. Aquesta és la meva, la meva 
impressió, perquè, primer, algú no ha entès quin és el document que presentàvem, estem presentant 
un Pla de projecció exterior i no estem parlant, no estem parlant d'altres coses.

Un Pla de projecció exterior, com molt bé ha dit el company Jordi Terrades, que no és de l'Ajuntament, 
no és el de l'Equip de Govern Municipal, és de la ciutat, d'una ciutat amb mirada ampla, perquè el que 
passa a les Franqueses, també en el fons és, o forma part, del que està potenciant la ciutat de 
Granollers, i d'això també ens n'alegrem, eh.

A mi m'hagués agradat que alguna de les coses que han dit, d'algun dels comentaris que han fet, han 
tingut molts fòrums, moltes ocasions per poder-los plantejar i avui és la primera vegada que els he 
sentit, i això també d'alguna manera amb, com he dit abans, em sorprèn.

Desconnexió amb el perfil de la ciutat, la idea aquesta: manca d'idees, d'imaginació. Bé doncs, la seva 
imaginació, com dic, han tingut diverses ocasions de fer-nos-la arribar i no ha arribat. I aquest és un 
document que abans de ser portat en el Ple, va ser aprovat, com he dit al principi, fa escassament 15 
dies, pel Consell Directiu del Pla Estratègic, i també va ser un document que hi va haver comentaris 
de membres del Consell Directiu perquè, torno a repetir, aquest és un projecte estratègic que neix de 
la voluntat de com a tal sigui un projecte de ciutat, i que neixi amb el màxim de consens possible. Bé, 
sí que hi ha indicadors, i si que hi ha l'impacte esperat, hi ha unes fitxes que acompanyen el Pla de 
projecció exterior, on hi ha tot un llistat dels indicadors que cada projecte doncs ha d'anar contenint. i 
allà també es preveu quines són les necessitats econòmiques dels projectes, etc. De la mateixa 
metodologia que van seguir en el Pla Estratègic.

Aquest no és un document, senyor Casasnovas, cuinat per l'Equip de Govern, em sembla que és 
desmerèixer les aportacions de les 30, 29, més de 30 persones que van ser entrevistades i que han 
estat, ja li asseguro, l'eix sobre el què s'ha redactat, el punt de partida sobre el que s'ha redactat, amb 
aquestes aportacions es va redactar el Pla de projecció exterior, que ha estat liderat pel Director del 
Pla Estratègic, no per l'Equip de Govern municipal, sempre això ho hem volgut tenir en compte. Bé, jo 
podria comentar moltes més coses que s'han dit, puntuals, però em sembla que he anat responent 
una mica a les qüestions. He trobat a faltar aportacions per part seva, dels que han dit, les podíem 
haver debatut perfectament, i segurament per fer el document aquest més ric, segurament les 
haguéssim pogut incorporar, cosa que no ha estat possible de moment.   

Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas obriríem el segon torn. Si? Senyor Mur, per Acció Granollers 
endavant, 
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Senyor Mur: Gràcies. D'entrada em saben greu dues coses, i em saben molt de greu, fins i tot 
m'emprenyen dues coses. L'una és que se'ns acusi que no assistim a les reunions: és cert, no he 
assistit a l'última reunió del Pla Estratègic, a la última reunió del Pla Estratègic, no he assistit. D'acord.

I l'altra és que se'ns acusi que no treballem. La quantitat de propostes que ha fet Esquerra 
Republicana en aquest Ajuntament, amb pressupostos, amb Plans de xoc, amb ordenances, i que no 
s'han tingut en compte és enorme. Per tant, treballar, treballem i molt, molt més del que podem, 
considerant que sóc l'únic regidor d'aquest partit que en aquest moment hi ha en el Consistori, per 
tant, no em puc multiplicar per 25, assisteixo al que puc, i per cert, quasi assisteixo a tot, tot lo que són 
reunions de l'Ajuntament.

Que se'ns acusi de no treballar a nosaltres quan aquest Grup que està governant a la ciutat ha tirat 
quasive 6 anys d'idees que Esquerra Republicana va fer en el seu moment trobo que és bastant 
deplorable, per tant, m'emprenyo molt que digui que no assistim a les reunions i m'emprenyo molt que 
digui que no treballem. Això em dol.

A part d'això, que vostè digui que això és un Pla de ciutat, quan una tercera part dels membres que hi 
han participat són membres de l'Ajuntament, és alguna cosa que no em quadra. Si fos un Pla de ciutat, 
la majoria de participants, serien de la ciutat, de 29 persones entrevistades, 10, per tant una tercera 
part, són de l'Ajuntament, persones vinculades a l'Ajuntament, i d'aquí he tret persones que encara 
podríem vincular-hi, però com que representant entitats especifiques el he deixat. Una tercera part són 
membres de l'Ajuntament, això és un Pla de ciutat? Això no és un Pla de l'Equip de Govern? Doncs no 
ho entenc. Si fos un Pla de l'Equip de Govern, hi haurien d'haver 100 persones, i dues de l'Equip de 
Govern, llavors si que seria un Pla de ciutat.

Per altra banda, em sembla interessant que ara, després de 20 anys, parlem del Circuit de Catalunya, 
i tot l'avantatge que té tenir el Circuit de Catalunya aquí. Després de 20 anys, home, això fa 15 anys 
també ho dèiem, que hi havia el Circuit de Catalunya i que n'havíem de treure profit, ara ens 
despertem, per tant, quan diem que això és un Pla que fa 15 anys hagués tret el mateix resultat, és 
perquè hagués tret el mateix resultat.

I a partir d'aquí, ens parla de diferents projectes, de districtes energètics, tecnològics i econòmics, no 
se exactament quin tipus de districte farem, em semblarà molt bé que els fem, els hi donarem suport 
en aquest tema. Però són coses que fa molts anys que s'han posat a sobre la taula, per tant, aquest 
Pla tira endavant ara, aquest Pla tira endavant ara, però és el mateix Pla que haguéssim pogut tirar 
endavant fa 10 anys, d'aquí la nostra diguem-ne petita denuncia a la manca d'imaginació. Gràcies.  

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

Senyor Casasnovas: Bé, el senyor Mur, ha expressat moltes de les coses que volia dir. Sobre la 
intervenció del regidor Albert, explicacions sí, ens van donar explicacions, però el document definitiu 
com vostè ha dit, el vam tenir a l'última Comissió Informativa, no la d'aquest mes, la del mes passat; i 
paraula seva va ser que teníem dues setmanes per fer aportacions, dues setmanes per fer 
aportacions, vostè ho ha dit, vostè ho ha dit, un any i mig per elaborar aquest Pla, i a nosaltres ens 
dóna dues setmanes.

Com ha dit bé el company Mur, fem moltes propostes, en el Pla de Xoc i en tot, en mocions, en 
propostes, contra la pobresa energètica, eh. Si vol li recordo que abans de l'existència d'aquest Pla de 
Xoc, que es va aprovar cap a mitjans d'any del 2012, el nostre Grup ja havia presentat una proposta 
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per destinar l'increment de l'IBI, del que havia decretat el Govern Central, per destinar aquest 
1.800.000 que representava per la ciutat de Granollers, justament el que després va ser la proposta de 
l'Equip de Govern d'un Pla de Xoc. I aquesta proposta la vam fer el gener del 2011, el que passa es 
que a vegades fem propostes i com els hi diem no les volen escoltar, o com la subvenció de l'IBI, que 
teòricament s'aprovarà el mes que ve, en els pressupostos, que la vam fer l'any passat, no la van voler 
escoltar, i aquest any ha sortit, ens alegrem, de què encara que sigui tard ens escoltin.                                           
Com li he dit, un any i mig per fer-ho, ens han anat donant alguna explicació, el document definitiu, fa 
un més, i a la Comissió Informativa, ens va dir que teníem dues setmanes per fer propostes. 
Assistències, anem a gairebé tot, gairebé tot, el que passa, eh, és que nosaltres no tenim cap mena 
de dedicació, nosaltres, com a mínim en el meu cas, tinc la meva feina, i quan no estic a la meva 
feina, faig el seguiment de l'activitat municipal. I hi ha vegades que coincideixen reunions, 
inauguracions o el que sigui amb la meva activitat laboral , i no puc assistir. Tan simple. Quan no anem 
és perquè no es pot. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. No? No se si el senyor Terrades vol intervenir? Endavant  

Senyor Terrades: No, només per intentar abaixar el to. En tot cas, el senyor Casasnovas ens ha vingut 
a explicar el seu llibre, d'un tema que no té res a veure amb el que estem avui discutint en aquí. I  
posats a clarificar alguns temes, home, vostè sap perfectament que hem ajustat totes les reunions de 
les Comissions Informatives d'aquest Ajuntament als horaris que els Grups que no formen part del 
Govern ens han demanat, ens han demanat.

Miri, per allà veig un Grup que no ha parlat però que afirmen i confirmen aquesta posició. És a dir, 
aquest Ajuntament, que és un dels ajuntaments de Catalunya que tots els seus temes passen per les 
Comissions Informatives setmanalment o quinzenalment, no ho poden dir tots els ajuntaments, i fins i 
tot alguns dels que vostès governen, han ajustat les seves sessions bàsicament perquè tothom pugui 
assistir a les reunions.

Escolti i el Circuit de Catalunya és un circuit, és una infraestructura important, i vostè no pot venir a 
aquí amb aquesta alegria que  ha fet alguna de les afirmacions que ha fet senyor Mur, perquè vostè 
sap perfectament que aquest Ajuntament, amb els 21 anys de funcionament del Circuit de velocitat ha 
estat reclamant a tots els governs, siguin del color que siguin, governs del President Pujol, del 
president Maragall, del president Montilla, i ara del president Mas, que el Circuit de velocitat no pot ser 
només una infraestructura que, és cert que funciona pràcticament tots els dies de l'any, però que es 
posa a l'escena en dos o tres grans esdeveniments. Aquest Ajuntament, i l'Ajuntament de Montmeló i 
l'Ajuntament de Parets, han estat actius i proactius per tal de posar en valor el Circuit de Velocitat, no 
tant el Circuit de velocitat com el territori on està el Circuit de velocitat, per què? Doncs per generar 
activitat econòmica.

I és veritat, vostès van tenir responsabilitat en el Govern d'esquerres de Catalunya sobre el Circuit de 
velocitat, el resultat perdoni que li digui 0 patatero.

En tot cas les seves propostes, amb nocturnitat i obscurantisme, perquè no sabem, bé, alguns sí que 
sabem, que és el que proposaven, que hagués obtingut una carabassa majúscula per part del sector 
comercial de les tres ciutats on està ubicat el Circuit de Catalunya . Vostè ho sap perfectament.
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Alcalde: Bé, en tot cas, abans de passar la paraula a l'Albert Camps, demanaria que ens centréssim, i 
que centres la seva intervenció amb el tema que tractem. En tot cas, jo diria que el debat ha anat per 
uns termes que no eren exactament els que pertocaven. El senyor Albert Camps ha fet unes 
afirmacions, també vostès abans n'havien fet algunes altres. I en tot cas, des d'aquest punt de vista el 
que pertoca és centrar-nos al que estem discutint, que és el Pla de projecció exterior. El senyor 
Camps té la paraula.  

Senyor Camps: Si, no, precisament anava a contestar això, que justament jo el que esperava era 
debatre sobre els projectes que conté el Pla, i portar el debat justament a aquest nivell. I no 
m'esperava que s'entres en temes de la metodologia o de la falta de temps, com s'ha esmentat, que a 
mi em sembla que, la veritat, és que no hi puc estar gens d'acord, no?

I res, només, escoltem, jo a hores d'ara sobre el document dels Grups no tinc ni una sola aportació. Si 
o no? I m'he referit a  això. Ni una sola aportació. No interpretem les meves paraules cap a un altre 
sentit, perquè no hi han hagut aportacions, en aquest sentit, val?

I llavors, clar que ha estat un any i mig de feina, una feina bastant intensa, perquè fer les prop de 30 
entrevistes, doncs com es van fer. Encara recordo la fase aquesta que estàvem, i la feina que estava 
fent la gent que les feia, i el temps que hi van dedicar, i tot això, perquè van fer entrevistes a molta 
profunditat, perquè interessava molt recollir les aportacions. I dues terceres parts, vostès diuen que és 
poc, jo considero que, home, potser és interessant que siguin persones de fora, doncs em sembla que 
recull aquestes aportacions, d'aquestes persones molt vinculades al projecte d'internacionalització 
que estàvem elaborant, em semblen no gens menyspreables.

I finalment, doncs clar que els hauré de contestar sinó quedarà de què les coses no han estat com jo 
les he explicat. A veure, nosaltres necessitàvem un document que havíem de lliurar en el Consell 
directiu del Pla Estratègic. De la data en què nosaltres havíem de presentar el document al Consell 
directiu del Pla Estratègic, efectivament, hi havia uns 10 dies, 2 setmanes, de termini i vam dir, si al 
llarg d'aquest primer termini teniu, podeu fer arribar aportacions, les feu arribar i les incorporarem en 
el document que hem de lliurar al Consell directiu del Pla Estratègic. Aportacions 0, però també vam 
dir: aquest document no està tancat, fins que ho hi haguí la Comissió Informativa doncs encara es 
poden fer arribar aportacions, aportacions en aquest període 1, com he esmentat, del Grup Municipal 
Popular, i aquesta és la veritat i aquesta és la realitat , perquè quedi clar.  

Alcalde: En tot cas, en primer lloc, comentar que en el fragor del debat no diem exactament  el que 
volem dir, tots plegats, eh. I hem d'interpretar les paraules en el marc d'un debat.

Jo crec que lluny de la intenció del senyor Albert Camps diu que vostès no treballen . Lluny, i en tot cas 
estic convençut que aquesta no és l'expressió o que no és exactament el que ell ha volgut dir. I des 
d'aquest punt de vista, jo sí que vull, i en nom del Govern manifestar que les aportacions que fan 
habitualment els Grups Municipals són elevades i positives, i per tant, si en aquest cas, pel que sigui, 
el flux de participació no ha estat el desitjat és una circumstància que no desmereix el que acabo 
d'afirmar, que és que les aportacions dels Grups són habitualment positives i elevades .

Per tant, jo agraeixo i estic convençut que tot el Govern agraeix les aportacions que fa, que fan els 
Grups, per tant, i l'esforç que fan evidentment en unes situacions doncs com s'explicava d'escassa 
representació municipal, i per tant jo agraeixo aquest esforç, i vull també deixar-ho palès. Com també 
ho ha fet habitualment el senyor Camps, en moltes circumstàncies.

En tot cas, deixeu-me, deixeu-me tornar al que estàvem parlant, perquè al final hem parlat d'altres 
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coses. Mireu, efectivament aquest Govern portava en el seu Programa d'Actuació Municipal fer un Pla 
de projecció exterior, el portava.

Hi han 2 maneres de fer aquestes coses: des del Govern directament, o amb visió participativa. Un 
Govern que està centrat amb la seva acció i que no pensa en res més que en la seva acció, ho té molt 
fàcil, fa el Pla de projecció exterior, l'aprova a través dels seus òrgans interns, i fa una roda de 
premsa. Això és el que faria un Govern amb poques ganes de dialogar i participar . Quan un Govern és 
participatiu, ho fa d'una altra manera, expressa la voluntat de fer un Pla de projecció exterior, i en 
comptes d'encarregar-lo a un Regidor o a una part del Govern, ho passa a l'organisme d'expressió de 
la ciutat de projectes estratègics, que es diu Pla Estratègic, i li demana al director del Pla Estratègic 
que lideri aquesta història.

Evidentment, això té més riscos, perquè no és el document del Govern, sinó que esdevé 
immediatament un Govern amb potencialitat de ciutat, però és que nosaltres creiem en la participació, 
és que nosaltres creiem en la capacitat d'aportació de la ciutadania en tots aquests processos, i per 
això, en lloc de fer el  fàcil, que és fer el Pla de projecció exterior amb un gabinet intern i fer una roda 
de premsa, hem preferit alguna cosa que és més plena de riscos, que és dir: ha de ser un Pla de 
ciutat, i hi ha de participar el màxim número de gent que sigui possible, a criteri de qui dirigeixi 
aquesta història, que no serà el Govern, sinó que serà el Pla Estratègic.

I per tant, es buscarà, i s'ha buscat l'opinió qualitativa de gent experta en els processos 
d'internacionalització, això s'ha fet. També ho haguéssim pogut aprovar en Junta de Govern, i 
estalviar-lo al Ple, però hem fet exactament el contrari, obrir-ho, buscar l'aportació de la gent, i 
posar-ho en mans no del Govern, sinó del Pla Estratègic. I el Pla Estratègic ha conduit aquesta 
història decidint quines eren les persones i els entorns a les quals s'havia de consultar. Assessorat 
pels gabinets corresponents, en aquest cas, de la Diputació de Barcelona.

I ho ha fet. I ho ha fet bé. Jo vull posar en valor la feina, la bona feina, de la direcció del Pla Estratègic 
en aquesta història, que va  molt més enllà de la feina del Govern.

En segon lloc, el que ha fet també el director del Pla Estratègic és passar-ho per l'òrgan de 
participació del Pla Estratègic que és la Junta de Govern, en la que hi ha tots els Grups Municipals, i 
en què hi ha també, representats de bastants institucions de la ciutat. Algunes han fet aportacions, jo 
diria que bastants de les que van estar en el Consell director del Pla Estratègic van fer aportacions, i 
altres no en van fer tantes. Escolteu, però, aquest procés una vegada s'obre, genera oportunitats per 
tothom, es poden aprofitar, o no es poden aprofitar. Probablement, des del punt de vista estratègic, en 
el moment en què estem, potser algú li ha interessat més dir-ho en el Ple, que no pas dir-ho en altres 
moments. És un element estratègic que respectem. Però aquest Govern ha fet el que volia fer, que és 
un Pla de projecció exterior no fet des del Govern, sinó fet des de criteris participatius. Per què? 
Doncs perquè creiem que és la fórmula de governar, la de parlar amb la majoria, amb el màxim 
número de gent possible, amb estratègies en què els organismes de participació que generem, 
insisteixo, Pla Estratègic, tingui la seva funcionalitat.

Tenim un bon document, eh. No hem parlat gaire del document, però tenim un molt bon document, 
fruit de moltes mirades i moltes aportacions, un document que l'Albert Camps ha descrit i que jo ara no 
tornaré a repetir, només faltaria. Però en tot cas és un document que parteix d'una bona presència de 
la ciutat en el món, d'una influència en molts àmbits, i els podríem descriure, alguns des de 
l'administració, altres des de la societat civil, altres des dels Clubs esportius, altres des del món de 
l'empresa. Però és una ciutat amb una presència internacional elevada, afortunadament, mireu d'aquí 
a pocs dies podreu anar al Born a la inauguració d'una exposició que farà el Museu de la Pau 
d'Hiroshima, sobre el 70 aniversari del desastre nuclear d'Hiroshima. Sabeu qui ha portat al Born 
aquesta exposició? L'intermediari amb l'Ajuntament de Barcelona ha sigut, entre l'Ajuntament 
d'Hiroshima i l'Ajuntament de Barcelona, es diu Ajuntament de Granollers, perquè ho sapiguem.

I podríem posar molts altres exemples, ara no ens cansarem fent això, però hi ha acció internacional 
potent, hi ha un paper potent en molts àmbits, en el mapa mundial. Però no en tenim prou, aquest 
Govern que és ambiciós no en té prou, sap que la ciutat no en té prou, i sap que en el Pla Estratègic, 
quan parlàvem de factors estratègics, parlàvem de l'economia, i dèiem un factor de l'economia ho diu 
el Pla Estratègic, és la internacionalització, i això és el que hem fet, llegir i seguir l'esquema del Pla 
Estratègic, tenir un bon document, escolteu, és un document obert, amb unes fitxes que diuen més 
coses de les que s'ha dit que diuen, però que és obert, perquè efectivament quan tens un document 
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estratègic el que cal es pode'l rellegir, i pode'l refer en funcions de les majories que hi hagi, òbviament, 
en la ciutat, però també en funció de les majories socials que hi hagi , només faltaria.

Per tant, un bon document, que espero que s'aprovi, vaja, jo crec que el Grup Socialista el votarà com 
a mínim, i per tant, des d'aquest punt de vista és un document de ciutat avalat pel Consell general del 
Pla Estratègic i que el Govern ha volgut validar en aquest plenari, perquè ens sembla que és la 
màxima expressió democràtica de la ciutat.  

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    17171717    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC     ((((13131313))))    
i del PPi del PPi del PPi del PP     ((((4444)))),,,,    iiii        6666    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
REGULADORA DE LREGULADORA DE LREGULADORA DE LREGULADORA DE L ''''ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

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

L'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica (en endavant ORAE) té per objecte la 
regulació de la utilització de les eines de la societat de la informació i el coneixement en les relacions 
jurídic administratives entre els ciutadans i les ciutadanes i el conjunt de l'Administració municipal, 
incloent-hi la consulta de la informació administrativa, la de les dades en poder de l'Administració 
municipal i la realització de tràmits i procediments per mitjans electrònics. D'aquesta manera, 
s'assumeix un compromís de promoció de l'ús d'aquestes tecnologies i de progressiva adequació de 
l'organització municipal. Amb aquest objectiu, en la norma municipal, els tràmits i els procediments 
seran accessibles per via electrònica, d'acord amb criteris d'eficàcia, economia i eficiència.

L’Article 34 de l’ORAE en el seu apartat 1 estableix que l’Administració municipal podrà obligar la 
utilització de mitjans electrònics en la remissió de les factures a ella destinada , en els termes previstos 
en aquest article, i a la Llei 11/2007, que regula l'accés Electrònic dels ciutadans als Serveis Públics. 
Aquesta obligació serà concretada i marcat el seu inici de vigència en bases d’execució del 
pressupost per al primer exercici que l’Ajuntament compti amb les eines necessàries per cobrir 
aquesta nova tramitació electrònica.

Amb posterioritat a l’aprovació de l’ORAE per part de l’Ajuntament de Granollers, s’ha aprovat la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
que estableix que a partir del 15 gener 2015, tots els contractistes que hagin lliurat béns o prestat 
serveis a l'Administració Pública i siguin alguna de les entitats indicades a l'article 4.1 de l'esmentada 
Llei, hauran de presentar la corresponent factura electrònica al punt general d’entrada de 
l’administració. Aquesta obligació fa referència a societats anònimes, societats de responsabilitat 
limitada, persones jurídiques i entitats que no tinguin nacionalitat espanyola, establiments permanents 
i sucursals d’entitats no residents d’acord amb la normativa tributària, unions temporals d’empreses o 
agrupacions d’interès econòmic. 

L’article 4 de la llei 25/2013 estableix que les administracions públiques podran excloure 
reglamentàriament d’aquesta obligació de facturació les factures d’import inferior a 5.000 € i les 
emeses per proveïdors de serveis a l’exterior de les administracions públiques fins que aquestes 
puguin satisfer requeriments per la seva presentació mitjançant el punt general d’entrada de factures 
electròniques.

Atès l'informe favorable a modificar l'actual redactat de l'article 34 de l'ORAE del Coordinador TIC, de 
data 3 de novembre de 2014, en el sentit d'adaptar-lo a la normativa estatal esmentada als paràgrafs 
anteriors, per tal d'indicar les exempcions a l’obligació de presentar factures electròniques admissibles 
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per l’Ajuntament de Granollers i alhora suprimir aquells apartats que remeten a altres normatives 
sectorials.

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

1- L'article 60.1 del ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny en relació a l’art 49 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 178 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril estableix el règim aplicable al procediment a seguir per l’aprovació i modificació de les 
ordenances locals.

2- És competència plenària indelegable l’adopció del present acord de conformitat amb allò que 
disposa l’art. 22.d) de la LBRL modificada per la Llei 11/1999  de 21 d’abril.

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

4- La Llei 25/2013, d'impuls de la facturació electrònica, que estableix que a partir del 15 gener 2015, 
les factures entre els proveïdors de béns i serveis i les administracions públiques, amb cost superior a 
5.000 €, s'hauran de tramitar electrònicament a través del punt general d’entrada de l’administració.

    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 l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica 
l'Ajuntament de Granollers, publicada en el BOP de data 26 de d'octubre de 2010, pel que fa a l'article 
34 i a la disposició transitòria onzena, relatius tots dos a la factura electrònica, el text íntegre dels 
quals és el següent:

Se substitueix tot el redactat de l'article 34 per el següent text:

"Tots els contractistes que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Ajuntament de Granollers i siguin 
alguna de les entitats indicades a l’article 4.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls i creació 
del registre comptable de factures en el sector públic,  estan obligats a presentar la corresponent 
factura electrònica en el punt general d’entrada de factures electròniques, sense perjudici del què es 
preveu en la disposició transitòria onzena d’aquesta ordenança".

S'afegeix a l'apartat de les disposicions transitòries la següent :

"Onzena. Presentació de factures per import inferior a 5.000 €. 

L’obligació de presentació de factura electrònica prevista a l’article 34 d’aquesta ordenança no serà 
aplicable fins el dia 1 de gener de 2016 per a aquelles factures per la prestació de serveis o lliurament 
de béns per import  inferior a 5.000 €, excepte per a aquelles empreses que estan obligades a 
l'expedició i remissió de factures electròniques per al sector privat en la seva relació amb particulars, 
d'acord amb el que preveu l'article 2 bis de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls 
de la societat de la informació.
A partir del dia 1 de gener de 2016 s’hauran de presentar en format electrònic les factures que 
s'emetin a partir d'aquella data, sigui quin sigui el seu import".

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies hàbils la modificació de 
l'Ordenança esmentada, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al BOP de Barcelona i 
tauler d’edictes municipal, a l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb 
allò que disposa l'article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT la modificació de l'Ordenances esmentada. 
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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

 

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

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR LDICTAMEN RELATIU A MODIFICAR L''''ACORD PLENARI DEACORD PLENARI DEACORD PLENARI DEACORD PLENARI DE    25252525    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    2013201320132013,,,,    PELPELPELPEL    
QUAL SQUAL SQUAL SQUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ENCOMANA DE GESTIÓ UNIFICADA DELS EQUIPAMENTS DE ROCAENCOMANA DE GESTIÓ UNIFICADA DELS EQUIPAMENTS DE ROCAENCOMANA DE GESTIÓ UNIFICADA DELS EQUIPAMENTS DE ROCAENCOMANA DE GESTIÓ UNIFICADA DELS EQUIPAMENTS DE ROCA    
UMBERTUMBERTUMBERTUMBERT----FÀBRICA DE LES ARTSFÀBRICA DE LES ARTSFÀBRICA DE LES ARTSFÀBRICA DE LES ARTS,,,,    A LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALA LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALA LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALA LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL,,,,    
SLSLSLSL

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-  L'Ajuntament en ple, en sessió celebrada el dia 25 de juny de 2013, va aprovar  l'encomana 
de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts, a la societat Granollers 
Audiovisual, SL-GASL, que en el mateix acord es relacionen.

Que aquest acord plenari es determinava les obligacions de GASL quan als serveis a prestar, entre 
els que es feien esment els de neteja i els de seguretat i control, les quals serien compensades 
econòmicament d'acord amb els pressupostos municipals de l 'Ajuntament de Granollers.

I, també s'acordava que mitjançant conveni administratiu s'havien de formalitzar les condicions 
particulars de l'encomana de gestió on constés l'activitat a la què afecta, el termini i la naturalesa i 
l'abast de la gestió encomanada per a cada equipament, el qual va ser aprovat per acord de la Junta 
de Govern Local de dia 1 d'octubre de 2013, i signat el dia 22 d'octubre següent

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Que, la societat municipal Granollers Audiovisual, SL, ha comunicat a aquest Ajuntament, la 
Resolució de presidència núm. 45/2014, de 13 d'agost, en la que posa de manifest, que el dia 18 de 
juliol de 2014 va informar de la necessitat de contractar serveis de seguretat i neteja per a Roca 
Umbert durant una part de l'exercici 2014, com a conseqüència de l'augment d'activitats i d'usuaris, 
alhora que sol·licitava a l'Ajuntament l'ampliació de l'encomana de gestió 2014 per un import total de 
25.900,00 euros, per poder fer front als costos de les contractacions referides.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Que el nou servei contractat necessari per poder executar l'encomana de gestió és el servei 
de vigilància per un import de 14.575,27 euros corresponents al període d'agost a desembre de 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la modificació del punt segon de la part dispositiva de l'acord plenari de dia 25 de 
juny de 2013, que aprova  l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert-Fàbrica 
de les Arts, a la societat Granollers Audiovisual , SL-GASL, que passa a tenir el següent redactat:

" Encarregar a Granollers Audiovisual, SL l'administració dels espais no adscrits que tot seguit es 
relacionen, consistent en la gestió de les dependències de manera integral que tot seguit s'indiquen, 
tot assegurant les condicions favorables per al seu ús, i coordinant les necessitats i les condicions 
d'ús per part dels usuaris i del propi Ajuntament:

§ Nau B1 i B2 – Sala de concerts i 1a planta
§ Nau E1 parcial - Tallers de Blancs i Blaus, Dracs, Diables i 1a planta
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§ Nau  E3 - sense ús pendent de rehabilitar
§ Nau F2 parcial - Centre de Cultura Popular i Tradicional – La Troca
§ Nau F3 - Biblioteca Roca Umbert
§ Nau G1 – antiga porteria de la fàbrica, pendent de rehabilitar
§ Nau H  - Impremta municipal, taller de manteniment i tallers d'artista a la 1a planta
§ Vials interiors interiors de la fàbrica

Aquesta administració dels espais  ha estat valorada en unes despeses pel termini de temps fins a 31 
de desembre de 2013, per un import de 183.239,00 euros, d’acord als quadres de detall contemplats 
en  l’annex al present acord. 

Aquesta administració dels espais  ha estat valorada en unes despeses pel termini de temps que 
compren entre els dies 1 de gener  fins a 31 de desembre de 2014, per un import de 295.857,39 euros, 
d’acord als quadres de detall contemplats en  l’annex al present acord. 

De forma descriptiva, aquesta gestió es concreta en allò relatiu a: 
· Accessibilitat i horaris: obertura i tancament dels centres, amb la regulació dels accessos, 
acordant l’establiment dels horaris i el règim de regulació . 
· Neteja: coordinant el procediment de neteja, sigui amb mitjans propis o amb serveis externs de 
suport, vetllant si s’escau per a la seva contractació, seguiment , control i inspecció, així com la 
supervisió de la facturació i pagament dels serveis . 
· Manteniment: petit manteniment de conservació, pintura, fusteria, alumini, tancaments i finestres, 
bon ús de les instal·lacions elèctriques i de climatització si s’escau. Realització de les inspeccions 
periòdiques normatives. 
· Subministres: per la seva particularitat, es procedirà d’acord amb el que s’estableix en el pacte 
sisè de l’annex al present acord. 
· Climatització: petit manteniment de seguiment i regulació per adaptació de les instal·lacions a les 
diverses estacions climatològiques, bon ús de les instal·lacions elèctriques. Realització de les 
inspeccions periòdiques normatives. 
· Seguretat i control: manteniment, control i realització de les inspeccions periòdiques normatives 
en els sistemes de seguretat, extintors, mànegues, bombes, difusors, etc.. . Control en normativa dels 
sistemes de videovigilància del complex . 
- Vigilància: control de l'exterior del Centre Audiovisual a Roca Umbert,  coordinant el procediment de vigilància, 
sigui amb mitjans propis o amb serveis externs de suport, vetllant si s’escau per a la seva contractació, 
seguiment , control i inspecció, així com la supervisió de la facturació i pagament dels serveis . "

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Aprovar la modificació del punt quart de la part dispositiva de l 'acord plenari de dia 25 de juny 
de 2013, que aprova  l'encomana de gestió unificada dels equipaments de Roca Umbert-Fàbrica de 
les Arts, a la societat Granollers Audiovisual , SL-GASL, que passa a tenir el següent redactat:

" Compensar econòmicament a GASL, per afrontar la diferencia entre la despesa total de l'encàrrec 
d'administració dels espais descrit en la disposi ció segona i els ingressos pressupostats pel termini de 
temps fins a 31 de desembre de 2013, per un import de 167.291,00 euros , d’acord als quadres de 
detall contemplats en  l’annex al present acord, i autoritzar i disposar aquesta despesa municipal  amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal per a l 'any 2013 que s'estableixi i 

Compensar econòmicament a GASL, per afrontar la diferencia entre la despesa total de l'encàrrec 
d'administració dels espais descrit en la disposició segona i els ingressos pressupostats pel termini de 
temps que compren entre el dia 1 de gener de 2014  fins a 31 de desembre de 2014, per un import de  
295.857,39 euros d’acord als quadres de detall contemplats en  l’annex al present acord, i autoritzar i 
disposar aquesta despesa municipal  amb càrrec a la partida del pressupost municipal per a l'any 
2014 que s'estableixi ."

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Procedir a la modificació del conveni administratiu per regular les condicions particulars de 
l'encomana de gestió de l'equipament de Roca Umbert - Fàbrica de les Arts a Granollers Audiovisual, 
SL, i que va ser signat el dia 22 d'octubre de 2013, en compliment d'allò establert a la disposició 
Tercera de l'acord plenari de sessió 25 de juny de 2013 abans esmentat.

QuartQuartQuartQuart....Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada de cultura senyora Alba Barnusell . 

Senyora Barnusell: Molt ràpidament, Alcalde. El que avui portem a Ple, ho ha explicat la senyora 
Secretària, és un tràmit administratiu per poder fer front a una nova necessitat de  consergeria i 
vigilància a arrel de l'increment d'activitats d'empreses, de treballadors i usuaris en els diferents 
equipaments de Roca Umbert a mida que va creixent. Ja vam fer una modificació de crèdit que es va 
aprovar en el mateix Ple d'aquí de la Corporació el mes de juliol per aquestes necessitats i avui fem el 
darrer pas administratiu per poder fer front a aquestes necessitats, que es tracta de què l'Ajuntament, 
havent-hi donat el vistiplau a la necessitat, traspassi uns diners a l'empresa municipal Granollers 
Audiovisual, que no és més que un instrument de gestió per diferents programes que es desenvolupen 
a Roca Umbert.   

Alcalde: Moltes gràcies.   

Senyor Casasnovas: Sí, gràcies Alcalde. Només la meva intervenció anirà en el sentit d'explicar el 
nostre sentit de vot, ja li dic que votarem en contra, simplement perquè en el seu dia, quan es va fer 
aquesta encomana a Granollers Audiovisual, el nostre Grup, ja va expressar que no estava d'acord en 
què una empresa audiovisual, per molt que estigui ubicada a Roca Umbert, havia de ser qui gestiones 
l'equipament cultural i el que representa Roca Umbert. Per aquest motiu, aquell dia vam votar en 
contra de l'encomana de gestió, avui, encara que sigui només aquesta modificació pels aspectes que 
han comentat de vigilància i neteja, tornarem a votar en contra. Gràcies.

 
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    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))));;;;        9999    
abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU    ((((4444)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111))));;;;    iiii    1111    vots en contra del Grupvots en contra del Grupvots en contra del Grupvots en contra del Grup    
Municipal  ICVMunicipal  ICVMunicipal  ICVMunicipal  ICV ----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

 
12121212....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''AG SOBRE LAAG SOBRE LAAG SOBRE LAAG SOBRE LA    
LLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICALLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICALLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICALLICÈNCIA ESPORTIVA ESPANYOLA ÚNICA
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

En el BOE núm. 226, del passat 17 de setembre, es va publicar la Llei 15/2014 de Racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa per la qual es modifica, en el seu article 23, 
l’apartat 4 de la Llei 10/1990 del “Deporte”, de 15 d’octubre, i introdueix legalment la llicència esportiva 
única.

Aquesta modificació legislativa és contrària a la legislació catalana que regula la llicència esportiva, 
específicament l’art. 149 i ss. del Decret 58/2010 de 4 de maig, modificat pel Decret 55/2012,  de les 
entitats esportives de Catalunya.

Per aquest motiu Esquerra Republicana en el passat debat de política general va proposar al 
Parlament de Catalunya instar el Govern a plantejar un recurs d’inconstitucionalitat contra la nova 
legislació espanyola pel fet d’envair la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’esports .

Cal que el món de l’esport català consideri també la necessitat de demanar al Govern que presenti 
aquest recurs d’inconstitucionalitat de l’article 23 de la la Llei 15/2014, així com la seva suspensió 
cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva en matèria d’esports establerta a l’article 134.1.d) 
de l’Estatut. L’aplicació de la llicència única comporta una modificació del sistema de llicències 
esportives que regeix en cada comunitat autònoma i esdevé una pèrdua de llibertat i autonomia de les 
federacions autonòmiques i un augment de poder de les espanyoles.

El sistema espanyol de la llicència única té com objectiu una millora d’ingressos de les federacions 
espanyoles a càrrec dels esportistes, clubs i federacions autonòmiques que hauran de fer-se càrrec 
de les mateixes. En aquest sentit, la implantació d’aquesta llicència única suposarà un augment de 
preu de les llicències i desmotivarà les federacions autonòmiques a tenir un calendari competitiu 
solvent, en perjudici dels seus propis clubs i esportistes, que podrà ser compartit –sense més- per 
esportistes i clubs d’altres autonomies.

La llicència única aprovada no serà pràcticament d’aplicació fins que es desenvolupi 
reglamentàriament, tot i que la mateixa llei preveu la seva entrada en vigor pel ú de juny de  2015. Però 
ja des d’ara cal preveure des del món de l’esport català una resposta eficaç, i a tots els nivells, contra 
aquest invasió competencial que laminarà l’economia i trencarà el precari equilibri existent entre les 
federacions catalanes i les espanyoles.

Mentrestant es desenvolupa aquest procés caldrà que el mateix món de l’esport català estudiï les 
estratègies legals, associatives i esportives a fi de fer front a aquest procés recentralitzador de l’Estat i 
d’introduir els mecanismes que ens permetin, des de la màxima unitat de projecte i d’acció, mantenir i 
millorar el nostre sistema esportiu i competitiu .

Per tots aquests motius, el grup municipal d’Acció Granollers (ERC, RCAT, Gi i JERC)  proposa al Ple 
de Granollers l’adopció dels següents 

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

PRIMER. Expressar el rebuig al sistema de la llicència esportiva única, aprovat per l’Estat espanyol, 
en tant que comportarà que els nostres esportistes, clubs i federacions veuran afeblida la seva 
autonomia, perjudicada la seva economia i disminuïda la seva capacitat per a gestionar l’esport català. 

SEGON. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un recurs d’inconstitucionalitat a l’article 23 de 
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, així com la seva suspensió cautelar, pel fet d’envair la competència exclusiva de la 
Generalitat en matèria d’esports.

TERCER. Fer una crida al teixit esportiu català a dur a terme , amb la màxima unitat d’acció, les 
estratègies legals, associatives i esportives a portar a terme amb la finalitat d’aturar el procés 
recentralitzador en l’àmbit esportiu que pretén l’Estat amb la llicència esportiva espanyola única .

QUART. Notificar aquests acords a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, 
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Unió de Federacions Esportives de 
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Catalunya i a les entitats esportives locals . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria 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----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA 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

 
12121212....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN  ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN  ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN  ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN  ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA,,,,    
DE CIU I DDE CIU I DDE CIU I DDE CIU I D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE,,,,    DE REBUIG A LA IMPUGNACIÓ I SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVADE REBUIG A LA IMPUGNACIÓ I SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVADE REBUIG A LA IMPUGNACIÓ I SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVADE REBUIG A LA IMPUGNACIÓ I SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVA    
SOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA I ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER PAL·LIAR LASOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA I ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER PAL·LIAR LASOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA I ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER PAL·LIAR LASOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA I ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER PAL·LIAR LA    
POBRESA ENERGÈTICAPOBRESA ENERGÈTICAPOBRESA ENERGÈTICAPOBRESA ENERGÈTICA

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

La Declaració Universal dels Drets Humans y el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i 
Culturals, a l'article 11, reconeix "el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell i per a la seva 
família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge, i una millora contínua de condicions 
d'existència".
La Directiva 2009/72/CE, de 13 de juliol de 2009, sobre normes comuns per al mercat interior de 
l’electricitat i gas conté el mandat als estats membres d’adoptar les mesures adequades per garantir el 
subministrament elèctric als consumidors vulnerables .
L'article 5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones tenen dret a viure 
lliures de situacions "d'explotació i maltractaments", com les que, de facto,  comporten la manca d'un 
habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat d'accés a subministraments bàsics d'aigua, 
llum i gas. L'article 30, de fet, determina que "totes les persones tenen dret a accedir en condicions 
d'igualtat als serveis d'interès general". Per la seva banda, i a l'igual que el Pacte Internacional de 
Drets Econòmics Socials i Culturals, l'article 42.3 de l'Estatut obliga els poders públics a "vetllar per la 
dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment de les més vulnerables".
Els preus dels subministraments energètics per als consumidors han pujat en els darrers anys, 
augmentant més que el cost mig de la vida de les persones. Segons les dades de l’IDESCAT, a partir 
de l’Enquesta de Condicions de Vida de l’INE, el 10,9% de les llars catalanes, unes 300.000 persones, 
no poden mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada. 
La pujada de preus dels subministraments energètics té unes conseqüències devastadores per als 
consumidors, especialment els més vulnerables, que han vist com s’ha reduït el seu poder adquisitiu 
mentre que han de continuar fent front a factures cada cop més elevades per poder escalfar o 
il·luminar les seves llars . 
Per tal d’establir mesures que protegeixin  les persones més vulnerables atès que l’increment de les 
tarifes, la crisi econòmica i el manteniment de l’atur provoquen que cada cop hagin més persones 
excloses de l’accés als subministraments bàsics de l’habitatge .
En les darreres iniciatives del Govern de la Generalitat Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre del 
Govern de la Generalitat, no hi ha cap nou ajut econòmic per als col·lectius en situació de 
vulnerabilitat, simplement s’ajorna el deute acumulat amb les subministradores fins al mes d'abril, 
posant de manifest la incoherència de la mesura, doncs, és evident que si una família no pot pagar 
l'electricitat al novembre tampoc podrà pagar el deute acumulat al mes d'abril. Dilatar el pagament no 
suposa reduir el pes sobre les famílies, l'únic que fa és traslladar la despesa agreujant la situació. De 
fet es una mesura a la que només si han pogut acollir unes 500 famílies.

Decret Llei que a sobra ha estat recorregut pel Govern de l’Estat davant del Tribunal Constitucional, 
en una demostració de cinisme polític atès la seva nul·la voluntat de solucionar aquest problema 
social que afecta a milers de ciutadans i ciutadanes. 

La recent reforma del sector elèctric aprovada pel Govern de l’Estat, recolzada pel PP i CiU,  ha 
comportat un increment de les tarifes, impedint alternatives com l'autoconsum, perjudicant a les 
energies renovables i promovent un model dependent del petroli i de l 'energia nuclear.

Per a tot això es proposa al Ple de l’ajuntament de Granollers l’adopció dels següents acords :
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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 ::::    

1. Instar al Govern d’Espanya a retirar el recurs d’inconstitucionalitat davant del Tribunal 
Constitucional del  Decret Llei 6/2013, de 23 de desembre del Govern de la Generalitat de Catalunya.

2. Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, malgrat els requeriments 
comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors més vulnerables 
afectats per una situació de pobresa energètica. 

3. Instar al Govern de la Generalitat a aprovar un nou Decret Llei, que reculli les peticions de la 
Taula del 3er sector per tal de donar resposta als problemes que actualment té un 11 per cent de la 
població catalana pel que fa als subministraments energètics .

4. Instar als Governs d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya a que, de forma imminent, adoptin 
les mesures necessàries per evitar el tall de subministraments energètics  a l’hivern .

5. Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la suspensió del Decret 
Llei 6/2013 ja que deixa als consumidors més vulnerables en una situació d’indefensió en que es 
poden veure afectats per la interrupció del subministrament energètic en l’època climàtica més freda 
de l’any. 

6. Demanar al Govern de l’Estat a aplicar un IVA reduït als subministraments, que en aquest 
moment és del 21 %. 

7. Instar als Governs d’Espanya i de la Generalitat de Catalunya a reconèixer  l’energia com un dret 
fonamental per a una vida digna, garantint el seu accés, i regulant per llei els elements mínims 
imprescindibles per a desenvolupar una protecció efectiva als consumidors vulnerables de 
subministraments energètics. 

8. Reclamar que els consumidors vulnerables puguin accedir a una tarifa social. La diferència entre 
aquesta i el consum real s’hauria de finançar a càrrec dels Pressupostos Generals de l’Estat, els de la 
Generalitat de Catalunya i també les companyies energètiques. Instem doncs a ambdós Governs a 
regular-ho per Llei.

9. Traslladar aquests acords als Presidents dels Governs d’Espanya i de Catalunya, als Presidents 
i Presidenta de les Corts Espanyoles i del Parlament de Catalunya pel seu trasllat als grups 
parlamentaris.  

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria 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----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA 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 ....

 

12121212....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E I DE I DE I DE I D''''AG ENAG ENAG ENAG EN    
SUPORT DE LA PRESENTADA PERSUPORT DE LA PRESENTADA PERSUPORT DE LA PRESENTADA PERSUPORT DE LA PRESENTADA PER    """"PAPERS I DRETS PER A TOTHOMPAPERS I DRETS PER A TOTHOMPAPERS I DRETS PER A TOTHOMPAPERS I DRETS PER A TOTHOM""""    PER A LA MILLORAPER A LA MILLORAPER A LA MILLORAPER A LA MILLORA    
DE LES CONDICIONS DE VIDA DE DETERMINATS COL·LECTIUS DE PERSONES MIGRADESDE LES CONDICIONS DE VIDA DE DETERMINATS COL·LECTIUS DE PERSONES MIGRADESDE LES CONDICIONS DE VIDA DE DETERMINATS COL·LECTIUS DE PERSONES MIGRADESDE LES CONDICIONS DE VIDA DE DETERMINATS COL·LECTIUS DE PERSONES MIGRADES    
AL NOSTRE PAÍS I LA NOSTRA CIUTATAL NOSTRE PAÍS I LA NOSTRA CIUTATAL NOSTRE PAÍS I LA NOSTRA CIUTATAL NOSTRE PAÍS I LA NOSTRA CIUTAT     

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

Any rere any el mar Mediterrani es converteix en una fossa comuna de persones que fugen de la 
misèria i la guerra que pateixen als seus països d'origen. Aquest fenomen comença als espais 
fronterers europeus, però continua als pobles i ciutats del nostre país amb les persones que han 
aconseguit evitar els controls policials fronterers i s'han d'enfrontar a una vida en la més absoluta 
marginació social. Persones que abandonen el seu país d'origen i es veuen desposseïdes de la 
ciutadania al país de destí, on es troben amb una realitat que els aboca a viure en uns llimbs legals 
que les condueixen a l'explotació laboral i l'exclusió social. Moltes de les persones acaben en circuits 
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il·legals, assentaments en espais insalubres o, encara pitjor, retingudes en Centres d'Internament per 
a Estrangers (CIE), per finalment ser deportades o tornades de nou a la situació anterior.

Totes aquestes persones, quan intenten regularitzar la seva situació a casa nostra, es troben amb 
l'exigència de tenir un contracte de treball de al menys un any de durada a jornada completa, la qual 
cosa és difícil d'aconseguir, per no dir impossible, en el context actual de crisi econòmica i amb una 
taxa d'atur que volta el 25%. Això suposa també, per a moltes persones, la impossibilitat de renovar 
els permisos de treball i residència, quan és el cas.

El Reglament (BOE-A-2011-7703) de la llei d'estrangeria permet la regularització administrativa amb 
un informe d'arrelament a les persones considerades vulnerables per la seva situació irregular o bé 
amb un informe d'esforç d'integració. Aquests informes els ha d'emetre la Generalitat a partir d'una 
proposta positiva elevada per l'ajuntament. És evident que el simple fet de viure en un lloc sense tenir 
permís de residència, per si mateix ja suposa una situació de vulnerabilitat .

D'altra banda, tota persona que viu a casa nostra té el dret i l'obligació d'estar empadronada a la 
població on resideix, tingui o no una residència fixa, ja que el padró és l'eina de les administracions 
per conèixer el nombre de persones que viuen en cada localitat i així preveure les necessitats de tot 
tipus. És per això que cap ajuntament hauria de negar l'empadronament de les persones que viuen al 
seu poble, vila o ciutat, sigui quina sigui la seva situació legal , laboral o habitacional.

Considerem imprescindible cercar els mecanismes i mesures polítiques que ajudin a la nostra ciutat a 
poder gestionar millor la cohesió, la qualitat de vida de tots els seus ciutadans i ciutadanes, i el 
respecte escrupolós de la dignitat del conjunt de les persones, -independentment de la seva situació 
administrativa mitjançant les mesures oportunes tant legals com econòmiques per poder fer front a un 
fenomen que afecta la convivència i per tal d'intentar fer front a la precarietat i vulnerabilitat que moltes 
persones pateixen per tal d'inserir -se en el món laboral i facilitar el seu procés d'arrelament a la 
nostra ciutat.

És per tot això que la Junta de Portaveus:

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

Primer. -Sol·licitar a les administracions competents que, en l'actual context de crisi i atur, flexibilitzin 
les condicions per a la concessió i renovació dels permisos de residencia i treball.de les persones 
estrangeres.

Segon.-Proposar l'arrelament favorable a les persones migrades sense regularitzar que no disposin 
d'un contracte de treball i que estiguin en major situació de vulnerabilitat, i instar a les administracions 
competents a emetre certificats d'esforç d'integració i l'informe positiu d'arrelament social per a 
aquelles persones que estiguin en major situació de vulnerabilitat .

Tercer.-Demanar al Govern Espanyol que atorgui el permís de residència a totes les persones que 
aportin aquest certificat d'esforç d'integració i a la Generalitat de Catalunya que els continuï renovant 
sense impediment.

Quart.-Establir un mecanisme per tal d'incloure al padró municipal totes les persones que resideixen a 
la ciutat.

Cinquè.-Sol·licitar, a les institucions que tinguin contemplada la seva aplicació, la supressió de les 
taxes per la realització de tràmits d'estrangeria que afectin a persones amb vulnerabilitat en totes les 
institucions.

Sisè.-Comunicar els anteriors acords al Govern de l 'Estat i al Govern de la Generalitat. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria 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----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA 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
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12121212....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----EEEE    
DAVANT LES INDEMNITZACIONS PEL PROJECTE CASTORDAVANT LES INDEMNITZACIONS PEL PROJECTE CASTORDAVANT LES INDEMNITZACIONS PEL PROJECTE CASTORDAVANT LES INDEMNITZACIONS PEL PROJECTE CASTOR

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

El Projecte Castor és un magatzem de gas artificial, situat davant les costes de Castelló i Tarragona, 
concretament a Vinaròs (Baix Maestrat). El magatzem, propietat de l'empresa Escal UGS, aprofita un 
antic jaciment petrolífer esgotat als anys 70 per injectar gas natural a 1750m de profunditat sota el 
mar. Tot i l'elevat nombre de riscos que entreveia el projecte, la majoria dels quals tenen a veure amb 
la poca sensibilitat de l'empresa promotora al elaborar els estudis d'impacte ambiental i 
socioeconòmic, el magatzem va iniciar la seva activitat al maig del 2012. Una part del projecte Castor 
va ser finançada pel Banc Europeu d'Inversions (BEI) mitjançant els denominats "project bonds", amb 
part del pressupost de la UE.

Al setembre del 2013 van començar a percebre's diversos moviments sísmics en l'entorn de la 
plataforma de Vinaròs (Castelló) i el dia 3 d'octubre es van registrar dos terratrèmols de 4,1 graus a la 
escala de Richter. En total, es tracta de més de 500 sismes que diversos grups d'experts han afirmat 
que són deguts a la activitat del Projecte Castor i a les injeccions de gas. El projecte depèn en la seva 
execució del Ministeri d'Indústria, que és en darrera instància qui té la potestat de fer-lo avançar o de 
frenar-lo, cosa que va fer provisionalment a rel d’aquests fets. Cal destacar, però, l'existència d'una 
clàusula entre el govern i Escal UGS en la que s'afirma que, en cas d'aturada del projecte, el govern 
hauria d'assumir-ne el deute.

Aquest mes, el Consell de Ministres ha aprovat el “Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el 
que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales 
nucleares” on estableix l'hibernació del magatzem subterrani de gas de Castor i en el qual es reconeix 
una compensació de 1.350 milions d'euros per a l'empresa promotora Escal, participada en un 66% 
per ACS (presidida per Florentino Pérez), aquesta compensació es carregarà al rebut del gas dels 
consumidors durant 30 anys i que ens acabarà costant més de 4.700 Milions d'euros.

Atès que aquest és un projecte que mai hauria d’haver-se iniciat perquè no era ni necessari ni viable, i 
forma part d'un model energètic insostenible, basat en combustibles fòssils, que requereix de 
mega-infraestructures faraòniques, de gran cost, que solament beneficia als oligopolis, castiga a la 
ciutadania i dificulta l'engegada de polítiques alternatives d'eficiència energètica, autoconsum o 
energies renovables.

Atès que una vegada més serà la ciutadania que acabi pagant els plats trencats d’una mala aposta 
política, per haver signat una clàusula en el contracte amb l’empresa en la qual obliga a l’Estat 
espanyol, i per tant, les persones contribuents, a fer-se càrrec del valor net de les instal·lacions, per a 
salvaguardar de pèrdues a la companyia.

Atès que en un moment en que les companyies energètiques es renten les mans davant dels més de 
set milions de veïns i veïnes que no poden fer front al pagament de la llum, el gas i l’aigua, la 
ciutadania haurà de pagar durant 30 anys l’enfonsament d’aquest projecte energètic; tal com es va fer 
amb la banca quan mentre estaven desnonant al veïnat, la ciutadania havia de salvar els bancs.

Atès que el projecte Castor va ser finançat a través del Europe 2020 Project Bonds del BEI, projecte 
co-impulsat per la Comissió, i va ser el Banc Europeu d'Inversions, qui va contribuir al finançament. 
No pot ser que la troika revisi fins a l'últim cèntim que es gasta en pensions i que miri cap a un altra 
costat quan es dilapiden diners públics en un projecte que ha cofinançat la UE.

Atès que el passat mes de novembre el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat demanar al 
govern central l'aturada definitiva i el desmantellament del projecte Castor i ha recordat que es va 
comprometre a demanar al Govern que impulsés les accions necessàries per tal de no haver de pagar 
amb diner públic el valor net o residual de les instal·lacions .

Atès que el Síndic de Greuges reclama que es revoqui qualsevol obligació econòmica dels 
consumidors, i exigeix que es presentin tots els estudis i informes pendents sobre la gestió i l'impacte 
del projecte abans de procedir a les indemnitzacions de les concessionàries
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Per aquests motius, el Grup Municipal d’ICV-EUiA-EPM proposa 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 ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- al Govern central a retirar el Reial decret llei 13/2014, que compromet a la ciutadania amb 
la indemnització i que busqui altres solucions compensatòries, a més de desmantellar, tal com fa 
temps demana el veïnat afectat, les infraestructures del projecte, i de fer una aposta contundent per 
una política energètica sostenible, que respecti el veïnat i el medi ambient.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Congrés de Diputats i del 
Parlament de Catalunya, al President del Govern Espanyol, i a la Plataforma Ciutadana en Defensa de 
les Terres del Sénia. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria 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----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA 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
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REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LAREBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LAREBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LAREBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA    
INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITSINVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITSINVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITSINVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS

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

Atès que l'acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units,  l'Acord Transatlàntic de Comerç i 
Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), va molt més allà del comerç ja que l'acord tindrà un 
impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, 
l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques 
de privadesa. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les institucions 
democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la 
ciutadania.

Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP, és una vulneració en 
el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El mandat de negociació que el 
Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat com un document secret. Fins i tot als 
membres del Parlament Europeu que exerceix un paper important en les relacions comercials 
d'Europa, ja que pot vetar els acords comercials (com va fer amb l'Acord Comercial Antifalsificación, 
ACTA), només se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació.

Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de controvèrsies 
inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals nacionals i presentar les 
seves queixes directament als tribunals internacionals d'arbitratge. Es tracte d'un privilegi per a les 
empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de justícia 
desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les polítiques 
decidides democràticament podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest mecanisme 
podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat 
democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest tipus 
de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats han estat desastrosos: 
sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos 
sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a 
Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals. Exemples que demostren que és un pseudo 
tribunal format per defensors dels interessos de les empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia 
democràcia.

Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de sectors, es 
veuria encara més afectades per l'establiment d'un Consell de Cooperació Regulatòria (CCR) entre els 
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EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d'elaborar la nova 
legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de consum, drets 
laborals o preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de 
representants d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" prèviament possibles impactes d'aquesta 
legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran coordinar 
estratègies per bloquejar els esforços legislatius , fins i tot abans que s'engeguin.

Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de l'Organització 
Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de negociació 
col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d'avançar en major 
protecció dels drets laborals. 

Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació de conceptes 
com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, poden tenir indirectament el mateix 
efecte, encara que sense canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del 
"reconeixement mutu", les empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses subsidiàries 
en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A la pràctica, 
s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un dúmping desregulador sense 
precedents.

Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per als 
serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o limitaria 
fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o 
socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la contractació 
pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la defensa de béns 
públics.

Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la 
identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural en els esborranys TTIP, 
podria perjudicar seriosament a la indústria del cinema i a la cultura en general . 

Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure Comerç Canadà-UE 
(ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials bilaterals de profund abast, dels 
quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. 
De la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club 
exclusiu amb la UE. En el mig termini, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria 
suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles i més pobres a 
normes en les quals no han tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint 
les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals 
comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient .

Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrera que afectaria 
directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi ambient o els serveis públics, entre ells els 
serveis que presta el  món local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i 
capacitats a les institucions públiques. 

Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa 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 ::::    

Primer.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el 
Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió 
entre la Unió Europea i Estats Units.

Segon.- Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys negociats en cada 
ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i 
la Inversió i l'estat de les negociacions.

Tercer.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així  com als 
grups parlamentaris del Parlament europeu, del Congrés i del Senat de l’Estat espanyol. 
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La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria absoluta per la Junta demajoria 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,,,,    ICVICVICVICV----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA i AG;;;;    llll''''abstenció delabstenció delabstenció delabstenció del    
Grup Municipal de CIUGrup Municipal de CIUGrup Municipal de CIUGrup Municipal de CIU ;;;;    i el vot en contra del Grup Municipal del PPi el vot en contra del Grup Municipal del PPi el vot en contra del Grup Municipal del PPi el vot en contra del Grup Municipal del PP
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NO A LA PENA DE MORT”NO A LA PENA DE MORT”NO A LA PENA DE MORT”NO A LA PENA DE MORT”     

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

El 30 de novembre de 2002, la Comunitat de Sant’Egidio va promoure la primera Jornada 
Internacional Ciutats per la Vida – Ciutats contra la Pena de Mort. Es va triar aquella data perquè 
coincideix amb l’aniversari de la primera vegada en la història que un estat, el Gran Ducat de la 
Toscana, va abolir la pena capital, el novembre de 1786.

D’aleshores ençà, centenars de ciutats al món commemoren aquest Dia Internacional, que compta 
amb el suport de la Coalició Mundial contra la pena de Mort, a la qual pertany Amnistia Internacional. 
Actualment 1.600 ciutats prenen part en aquesta Jornada mitjançant iniciatives de caràcter educatiu i 
actes en monuments o llocs simbòlics.

La ciutat de Granollers col·labora amb aquesta iniciativa d’ençà de l’any 2010. Cada 30 de novembre 
es duu a terme una activitat de sensibilització contra la pena de mort, organitzada per Amnistia 
Internacional, en la que col·labora també l’Ajuntament.

Aquesta iniciativa s’emmarca en els programes i accions que es duen a terme a la ciutat, en suport a 
les iniciatives de defensa dels Drets Humans i en favor de les persones que pateixen la manca de 
drets fonamentals.

Per tot això

- Considerant que la pena de mort representa la negació més extrema dels drets humans 
fonamentals, com el dret a la vida i el dret de tota persona a no ser sotmesa a penes cruels, inhumans 
i degradants. No obstant, encara hi ha molts països que mantenen la pena capital en els seus 
ordenaments jurídics. La pena de mort legitima un acte de violència i venjança dut a terme pels Estats 
que perllonga el dolor de les famílies de les víctimes del delicte i el sofriment dels éssers estimats de 
la persona condemnada.

- Atès que es tracta d'una pena arbitrària i irreversible i , tenint en compte que la justícia humana no 
és infal·lible, mai no es podrà eliminar el risc d’executar a una persona innocent. Sovint s’utilitza de 
forma discriminatòria i desproporcionada dirigida contra els econòmicament més desfavorits, les 
minories, els membres de comunitats racials, ètniques i religioses. Per tant, cal que els governs de tot 
el món posin fi a aquesta forma inhumana de tractar a les persones.

- Tenint en compte que malgrat que el món avança cap a l'eradicació de la pena de mort, cal 
seguir lluitant per a posar fi a les execucions i aconseguir l'abolició de la pena capital. En els últims 
trenta anys, 140 països han abolit la pena de mort en la llei o en la pràctica. Encara que no tot són 
avenços en la lluita, durant l'any 2013 les execucions augmentaren quasi un 15 per cent respecte al 
2012. Almenys 778 persones van ser executades a 22 països. Per tant, no podem tancar els ulls 
davant el fet que segueixen sent molts els països que continuen mantenint la pena capital i moltes les 
persones executades cada any.

- Considerant que l'any 2007, l'Assemblea General de Nacions Unides, va aprovar una “Moratòria 
de l'ús de la pena de mort”, fent una crida a aquells països que la mantenen per fer els passos 
necessaris per abolir-la.

- Des del convenciment que  tota comunitat ciutadana, mitjançant la veu dels seus òrgans 
representatius, pot actuar com a subjecte col·lectiu capaç de concórrer a augmentar el respecte de la 
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vida i de la dignitat de l'home a qualsevol lloc del món; preocupat perquè en molts estats encara es 
manté la pràctica inhumana de la pena capital; a proposta de la Comunitat de Sant'Egidio, fundadora 
de "Ciutats per la Vida / Ciutats contra la Pena de Mort" - "Cities for life/Cities against the Death 
Penalty", la xarxa de municipis d'Europa i de tot el món units per la voluntat comuna d'accelerar la 
definitiva desaparició de la pena capital del panorama jurídic i penal dels estats; en el marc de les 
iniciatives adoptades per la Presidència del Consell de Ministres de la República Italiana durant el 
semestre de Presidència del Consell de la Unió Europea (1 de juliol/31 de desembre de 2014); amb 
l'objectiu de donar suport a tots els esforços que volen assolir l'abolició definitiva de la pena capital en 
els països que encara la mantenen i preveient com una etapa d'aquest procés l'adopció d'una 
moratòria universal de les execucions capitals; en vista de la votació sobre la Resolució de les 
Nacions Unides per a una moratòria universal de les execucions capitals que es durà a terme en la 
Comissió de Drets de les Nacions Unides el desembre de 2014.

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

Primer. Que la ciutat de GRANOLLERS s'afegeix a la iniciativa de la Comunitat de Sant'Egidio 
"Ciutats per la Vida/Ciutats contra la pena de Mort" - "Cities for life/Cities against the Death Penalty" i 
declara el 30 de novembre Jornada ciutadana "Ciutats per la Vida/Ciutats contra la pena de Mort" - 
"Cities for Life/Cities against the death penalty". 

L'administració municipal es compromet a convertir aquesta adhesió en un esperó per assolir una 
major responsabilitat, i a actuar en tots els àmbits que siguin de la seva competència per tal que es 
creïn espais d'informació i sensibilització sobre els motius del rebuig d'aquesta pràctica i sobre 
l'evolució de la campanya abolicionista en el món. L'administració municipal procurarà fer la difusió 
més àmplia possible de la seva adhesió a aquesta campanya. 

Segon. Manifestar expressament el rebuig de la nostra ciutat contra la pena de mort commemorant el 
30 de novembre el Dia Internacional de “Ciutats per la Vida. No a la Pena de Mort”, en col·laboració 
amb el grup local d’Amnistia Internacional.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a que traslladi al Govern espanyol la necessitat de 
promoure iniciatives a favor de la moratòria universal en l'ús de la pena de mort al món i dur a terme 
gestions per les persones condemnades a mort.

Quart.- Transmetre aquest acord a la Secretaria d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya, a la 
Comunitat Sant Egidi i a Amnistia Internacional Catalunya. 

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

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

Alcalde: Moltes gràcies, passem ara a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions. Senyor Mur, 
alguna pregunta? Endavant  
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Senyor Mur: Un prec en tot cas. De fet és un prec que avui ha quedat evidenciat al començar el Ple. 
Ens havien arribat queixes del Comitè d'Empresa en la línia de què darrerament hi havien molts 
incompliments en el Conveni, que bàsicament més que negociar només s'informava. Jo el que els hi 
prego, en tot cas, és que donat que estic una mica fora de tot això, el que els hi prego, és que entrin a 
negociar amb el Comitè d'Empresa, i no només a informar.  

Alcalde: En tot cas queda anotat com a prec. Sàpiga que aquest Govern negocia. Endavant senyor 
Casasnovas. 

 

Senyor Casasnovas: Sí, gràcies Alcalde. Volia fer una pregunta al senyor Terrades, per aclarir un 
concepte: en el debat anterior, a dit que les reunions del Pla Estratègic eren comissions informatives. 
Només volia que em digues si eren comissions informatives o reunions de participació i debat, que 
són coses molt diferents.

Alcalde: En tot cas no se si ho ha dit el senyor Terrades, però ja li aclareixo jo: el Consell directiu del 
Pla Estratègic és un òrgan de participació, generat per l'Ajuntament de Granollers, a través d'un 
Reglament aprovat per aquest mateix plenari, que el que fa és dirigir, com el seu propi nom indica, tota 
l'activitat del Pla Estratègic, és a on es dóna compte de les feines, i acaba validant, perquè és 
representatiu dels Grups Municipals, i també de les entitats, la feina que fa aquest Pla Estratègic.  

Senyor Casasnovas: Val, llavors no entra en les hores que vam acordar de les Comissions 
Informatives, que es posa la reunió quan algú decideix quin dia i quina hora.  

Alcalde: En tot cas, aquest és un altre debat.    

Senyor Casasnovas: Sí, només volia aclarir el concepte  
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Alcalde: És un altre debat. En tot cas, suposo que li he aclarit suficientment. Alguna altra pregunta?  

Senyor Casasnovas: Gràcies. Sí. Ha parlat el company Pep Mur de la relació d'aquest Equip de 
Govern, d'aquest Ajuntament amb els treballadors municipals. Ho hem vist avui, no és la primera 
vegada, ho vam veure durant la negociació del Conveni, la senyora Aroa sap molt bé que vam estar 
insistint durant la negociació, fent preguntes en el Ple, parlant en les Comissions Informatives, 
l'Alcalde ha dit que parlen. Però, clar, el nostre Grup també del que té constància és que al mes, al 
mes de signar el Conveni, ja hi havia conflictes d'interpretació, al mes de signar-lo.
Deixin de posar pals a les rodes, amb els treballadors municipals, des del primer mes després de 
signar-ho ja van començar els conflictes. 

Alcalde: Suposo que és un prec, no?  

Senyor Casasnovas: Sí, un prec, sí. 

Alcalde: Val. En tot cas que sàpiga que aquest Govern segueix, o té aquesta visió i aquesta voluntat 
de diàleg permanent amb el Comitè d'Empresa i amb el conjunt de la ciutadania, en tot cas, si vol, se li 
pot explicar en detall a la Comissió Informativa qualsevol qüestió que faci referència a règim interior, a 
la Regidora es posa a la seva disposició. Per part del Partit Popular.  

Senyor Casasnovas: No, perdó, Alcalde.  

Alcalde: Perdó, perdó, perdona, pensava que ja estava.
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Senyor Casasnovas: No, em queda una pregunta, parlant també dels treballadors municipals, s'ha 
donat la circumstància de què algun treballador municipal en acudir per un accident laboral a la Mútua 
que té contractada l'Ajuntament, aquesta, ha intentat derivar-lo cap al CAP, en lloc d'assumir que quan 
hi ha un accident laboral és la Mútua qui té que assistir a aquest treballador municipal. Fins i tot la 
informació que ens ha arribat a nosaltres és que la Mútua suposadament ha signat un paper en nom 
del treballador de conformitat, i que en el moment en què el treballador es va donar compte, van 
procedir a destruir aquest document, no és l'únic cas, o sigui, en aquesta situació sí que és l'únic cas, 
però la informació que ens arriba és el descontent dels treballadors que per desgràcia tenen un 
accident laboral i van a la Mútua, sembla que la pràctica habitual és agafar i intentar per eludir les 
responsabilitats que en cas de baixa té la Mútua derivar-los cap al CAP i que sigui la Seguretat Social 
qui assumeixi aquestes responsabilitats. El que els hi volíem preguntar és que està fent l'Equip de 
Govern amb aquesta situació que s'ha denunciat des del Comitè de l'Ajuntament.

Alcalde: Vol parlar la senyora Ortego? Endavant.  

 

Senyora Ortego: No, simplement dir-li que no sé a quin cas concret es refereix. En tot cas, si vol 
després me'l concreta i el podem analitzar, però que en tot cas això no és una pràctica habitual; de la 
manera que ho explica sembla que la Mútua no volguí assumir les seves responsabilitats, en tot cas, 
crec que no és així i m'agradaria que em passes les dades d'aquest cas concret, evidentment per 
analitzar-lo.  

Alcalde: Molt bé. En tot cas, dir que òbviament si es detecta qualsevol qüestió en aquesta línia , que no 
consta, no consta en aquest Alcalde, òbviament s'actuarà. Més preguntes?

Senyor Casasnovas: Sí, si vol la informació ho té molt fàcil . A la intranet de l'Ajuntament hi ha un espai 
sindical, si es registra rebrà les informacions, i allà hi ha un document on es denuncien aquests fets.  
Alcalde: Perdoni, en tot cas aquesta no és la manera d'actuar ni d'un portaveu municipal si em permet, 
ni de generar el diàleg entre sindicats i en aquest cas administració. Insisteixo en el ja dit, si hi ha 
qualsevol qüestió en la línia que vostè apunta, s'actuarà. Alguna altra pregunta?  

Senyor Casasnovas: Un prec. Jo el que plegaria a l'Equip de Govern és que mires aquesta situació, i 
en el cas que sigui certa  l'actuació aquesta de la Mútua, que es prenguin les mesures oportunes i fins 
i tot si cal la rescissió del contracte amb aquesta empresa . Gràcies.  
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Alcalde: Bé, en tot cas és bo també, en vers de parlar escoltar, acabo de dir exactament això. Alguna 
pregunta? Endavant,  

Senyor Gutiérrez: Sí, Alcalde. En el Ple del mes de març del 2011 aquest Grup Municipal va presentar 
una moció i va ser aprovada per unanimitat on demanaven que el 7% dels llocs de treball de nova 
creació, fossin reservats per persones amb discapacitat, en conseqüència, una de les aportacions que 
van fer al Pla de Xoc d'aquest 2014 va ser que es complís aquesta contractació, per tant preguntem, 
quantes persones discapacitades estan contractades al Pla de Xoc del 2014?  

Alcalde: En tot cas, aquesta és una dada de  la què en aquests moments no disposo. Li contestarem 
en la Comissió Informativa, en tot cas, pel que fa referència a la contractació de l'Ajuntament, sàpiga 
que l'Ajuntament, per imperatiu del Govern del Partit Popular, no por contractar ningú, perquè aquesta 
és una qüestió en la què hem de tenir marge: I en tot cas, pel que fa al Pla d'Ocupació, és una dada 
que jo  no tinc, no se si la Regidora la té, en tot cas es pot mirar, i se li contestarà en la Informativa. 
Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? Per part de Convergència i Unió? No? Doncs restem a 
disposició de les persones que ens acompanyen.  

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i 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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