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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     12121212    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        23232323    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre de     2014201420142014
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

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

Secretària general

Sra. Aurora Corral Garcia

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Pius Canal i Canals

 Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes. Estem al Ple de desembre, tenim anunciada una visita, que és 
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la visita del Papa Noel, com cada Ple de desembre... 

... Hauríem d'anar acabant senyor Papa Noel, moltes gràcies... Està bé que ho administri l'Interventor, 
em sembla que no menjarem res...

...Molt bé, passem ara ja si a iniciar la sessió ordinària del mes de desembre ,

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DE DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DE DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DE DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DE DEL DIA     25252525    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 25 de novembre 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    40404040    AAAA    43434343,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    4444,,,,    11111111,,,,    18181818    IIII    25252525    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE    
,,,,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

Alcalde: En tot cas farem el punt número 4 i el número 5 junts.

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER AAPROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER AAPROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER AAPROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A    
LLLL''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

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

L'Alcaldia-Presidència, d'acord amb allò previst en l'article 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
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de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 18 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pels qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, ha 
format el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2015, que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa de l 'Àrea de Govern i Economia.

D'acord amb el que preveu l'article 164 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  (TRLRHL), el Pressupost general de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015 està integrat per:

- El pressupost de la mateixa Entitat.
- El pressupost de l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers.
- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat.
- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal:

- Granollers Escena, SL
- Granollers Audiovisual, SL
- Granollers Promocions, SA

D'acord amb el que preveu la disposició final segona de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, també formaran part del Pressupost general 
de l'Ajuntament de Granollers els pressupostos dels consorcis adscrits a l'Ajuntament. En aquests 
moments, l'únic consorci que ha acordat la seva adscripció a l'Ajuntament a través dels seus estatuts 
és el Consorci Teledigital Granollers .

Vist l'informe d'Intervenció que s'incorpora a l'expedient.

    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, d'acord amb l'article 168.5 del Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, el Pressupost General de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2015,  integrat pels pressupostos de l'Ajuntament, de 
l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers, els estats de previsió 
d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, i de les societats mercantils 
de capital íntegrament municipal Granollers Escena SL, Granollers Audiovisual SL i Granollers 
Promocions SA, el resum dels quals, a nivell individual i consolidat, per capítols pressupostaris i 
expressats en euros és el següent:

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERALESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERALESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERALESTAT DE CONSOLIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL GENERAL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 25.680.500,00
Capítol 2 Impostos indirectes   400.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 16.561.772,30*
Capítol 4 Transferències corrents 26.215.016,72*
Capítol 5 Ingressos patrimonials 941.590,62*
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
Capítol 9 Variació de passius financers 5.100.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 75.113.12975.113.12975.113.12975.113.129 ,,,,64646464

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 32.044.755,13
Capítol 2 Compra de béns corrents  23.029.544,30*
Capítol 3 Interessos 1.779.762,81
Capítol 4 Transferències corrents 4.969.502,00*
Capítol 5 Fons de contingència 989.427,23
Capítol 6 Inversions reals 5.219.620,12
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
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Capítol 9 Variació de passius financers 6.837.672,65
TOTALTOTALTOTALTOTAL 74.984.53474.984.53474.984.53474.984.534 ,,,,24242424

* deduïdes aportacions internes

PRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 25.680.500,00
Capítol 2 Impostos indirectes   400.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 15.447.540,00
Capítol 4 Transferències corrents 25.642.045,22
Capítol 5 Ingressos patrimonials 969.090,00
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 5.100.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 73.451.67573.451.67573.451.67573.451.675 ,,,,22222222

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 29.835.221,65
Capítol 2 Compra de béns corrents 20.469.063,53
Capítol 3 Interessos 1.646.928,46
Capítol 4 Transferències corrents 8.502.825,14
Capítol 5 Fons de contingència 989.427,23
Capítol 6 Inversions reals 5.200.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.695.709,21
TOTALTOTALTOTALTOTAL    73.451.67573.451.67573.451.67573.451.675 ,,,,22222222

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 140.750,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.002.583,14
Capítol 8 Variació d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.145.0831.145.0831.145.0831.145.083,,,,14141414

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 573.033,14
Capítol 2 Compra de béns corrents 567.300,00
Capítol 4 Transferències corrents 3.000,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.145.0831.145.0831.145.0831.145.083,,,,14141414

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA ,,,,    SLSLSLSL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 476.500,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.494.000,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials  26.615,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.997.1151.997.1151.997.1151.997.115,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 436.812,54
Capítol 2 Compra de béns corrents 1.474.080,90
Capítol 3 Interessos 9.350,00
Capítol 4 Transferències corrents 72.500,00
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TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.992.7431.992.7431.992.7431.992.743,,,,44444444

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL    
INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 469.719,30
Capítol 4 Transferències corrents 546.740,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 205.985,10
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.222.4441.222.4441.222.4441.222.444,,,,40404040

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 491.286,68
Capítol 2 Compra de béns corrents 709.977,60
Capítol 3 Interessos 1.560,00
Capítol 6 Inversions reals 19.620,12
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.222.4441.222.4441.222.4441.222.444,,,,40404040

ESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LAESTATS DE PREVISIÓ DE  LA     SOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT  MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS ,,,,    SASASASA

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 1.118.050,00
Capítol 4 Transferències corrents 91.974,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 270.481,64
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.480.5051.480.5051.480.5051.480.505,,,,64646464

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 150.701,12
Capítol 2 Compra de béns corrents 941.692,89
Capítol 3 Interessos 121.924,35
Capítol 9 Variació passius financers 141.963,44
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.356.2811.356.2811.356.2811.356.281,,,,80808080

ESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE L ''''ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 156.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.071.497,50
Capítol 5 Ingressos patrimonials 30.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.257.4971.257.4971.257.4971.257.497,,,,50505050

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 557.700,00
Capítol 2 Compra de béns corrents 674.797,50
Capítol 4 Transferències corrents 25.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.257.4971.257.4971.257.4971.257.497,,,,50505050

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a l 'exercici 2015.

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del 
Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients 
davant del Ple de l'Ajuntament. 

QUARTQUARTQUARTQUART.... En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 
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L'Alcalde dóna la paraula a la regidora delegada d'hisenda senyora Aroa Ortego. 

Senyora Aroa Ortego: Gràcies Alcalde. Bé, bona tarda. Iniciem el debat del Pressupost 2015. Un 
pressupost que integra, com deia la Secretària, diferents pressupostos, el de l'Ajuntament de 
Granollers, el del Patronat Municipal del Museu en tant que organisme autònom del mateix, i els estats 
de previsió d'ingressos i despeses de les Societats Municipals Granollers Promocions, Granollers 
Escena i Granollers Audiovisual i també de l'EPE Granollers Mercat. En el cas d'aquestes últimes a 
més, els comptes ja han estat aprovats pels respectius consells d 'administració.

En primer lloc, com sempre que parlem de números, cal que analitzem el context en el qual 
s'executarà aquest pressupost que presentem, i principalment ésser molt rigorosos en les previsions 
dels ingressos municipals pel proper exercici. Al llarg del mandat, hem vist com la situació econòmica 
no permetia incrementar previsions pel que fa als ingressos derivats de l 'activitat econòmica, industrial 
o comercial...i el 2015 seguim en la mateixa línia.

Aquest mandat s'ha caracteritzat també per la davallada de finançament d'altres administracions en 
diferents programes, arribant en alguns casos a la manca total de finançament, el que ha fet en els 
últims exercicis l'aportació municipal hagi anat substituint aquella que posava l'administració 
competent, havent d'abocar-hi recursos que potser podríem haver dedicat a altres despeses.
 
La tensió de tresoreria ha estat un altre dels grans reptes que hem hagut d'afrontar. Davant els retards 
en el compliment dels seus compromisos, principalment per part de la Generalitat, l'Ajuntament ha 
necessitat utilitzar pòlisses de crèdit en els últims exercicis, i assumir-ne els costos financers, de nou 
per tant uns recursos que hauríem preferit destinar a altres programes.

La situació d'emergència social que viu el país, amb un elevat índex d'atur i amb un nombre altíssim 
de llars que no gaudeixen de cap protecció social, també ha afectat la nostra ciutat. Aquesta és la 
principal raó que ha portat a l'Ajuntament de Granollers a assumir algunes polítiques no pròpies, per 
tal de pal·liar en la mesura del possible els efectes de la crisi a la ciutat. I com ho hem fet?  Doncs ho 
hem fet d'una banda amb un gran esforç en tot el que fa referència a la despesa social en sentit ampli, 
concretament els serveis socials es veuen en aquest Pressupost reforçat en un 12,6%, i d'altra banda 
duent a terme els anomenats Plans de Xoc, unes partides importants a nivell d'import que recullen 
diverses mesures per mitigar les dificultats dels més febles en les seves necessitats més bàsiques, 
també per la contractació de persones aturades, incentius per a les empreses per a la contractació 
directe, així com suport a l'emprenedoria o a la creació d'empreses, entre moltes d'altres. I sempre 
mirant de consensuar l'aplicació amb tots els agents econòmics per optimitzar al màxim els recursos i 
arribar al màxim de ciutadans. Aquest Pressupost 2015 preveu concretament el 4t Pla de Xoc, amb 
una dotació d'1 milió d'euros, que es concretarà al mes del gener en el si del Consell Econòmic i 
Social, com ja ve sent habitual en els altres Plans de Xoc.

Així doncs, com veuen, considerem que el 2015 no estarà lliure de dificultats. Per tant, el pressupost el 
que reflexa són les nostres prioritats, no totes, perquè dono fe que tots els meus companys regidors 
de l'Equip de Govern tenien més idees, més projectes, més programes per fer, però ens hem ajustat 
amb els recursos disponibles i presentem un pressupost equilibrat que inclou el que creiem més més 
prioritari.

Si entrem en matèria indicar que el pressupost consolidat 2015 es situa en gairebé 75 milions d'euros, 
lleugerament inferior al de 2014, si aïllem l'efecte de la subrogació de deutes de Granollers 
Promocions per part de l'Ajuntament.

Pel que fa a la despesa, i referint-nos al capítol  de personal, cal indicar en primer lloc que disminueix 
la part que correspon a programes de Promoció Econòmica de la Generalitat, però que en canvi el 
mateix capítol recull la recuperació de part de la paga extra del mes de  desembre 2012 dels 
treballadors públics, tal  com ha disposat el projecte de llei de Pressupostos de l'Estat i que hem 
valorat en uns 257.000 €. Aquest mateix avantprojecte però, també preveu la congelació salarial i 
pràcticament la prohibició d'aportacions a plans de pensions.

Pel que fa al capítol 2 de compra de béns  i serveis, indicar que a primer cop d'ull pot semblar que 
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aquest capítol es redueix, però en realitat es manté respecte el 2014, simplement que despeses com 
Plans de Xoc o Fons de Contingència han de pressupostar-se en altres capítols. Per tant, el que es 
consolida pel que fa a les despeses és l 'ajust que hem fet en moltes partides, iniciat fa uns anys.

Respecte a les despeses financeres sí que podem parlar d'una disminució de gairebé el 15%, el que 
representa pràcticament 290.000 euros menys de despesa entre endeutament a llarg i curt termini, 
una bona notícia doncs, doncs són diners que deixem de pagar als bancs en forma d'interessos i que 
per tant podem dedicar a altres activitats.

El capítol  4 de despesa, que és aquell que inclou les transferències corrents, per tant aquelles que 
atorga l'Ajuntament als diferents ens dependents, fruit de la descentralització de l'acció municipal, i 
també inclou aquelles transferències que fem a entitats alienes. Respecte a les primeres, 
s'incrementen les aportacions a Museu, Granollers Mercat i Granollers Escena i la resta queden igual. 
I pel que fa a la segona tipologia augmenten les beques de menjador, les subvencions a entitats 
culturals i també les subvencions a entitats esportives. Dins d'aquest capítol i tal com ens vam 
comprometre en el passat Ple d'Ordenances Fiscals, es crea una partida de 100.000 euros, una nova 
línia de subvenció a famílies amb contribuents d'escassa capacitat econòmica i dificultats per assumir 
el pagament d'impostos municipals. Els criteris d'atorgament, tal com ens vam comprometre, es 
consensuaran amb la resta dels grups municipals i mirarem de tenir-los tancats al llarg del mes de 
gener.

Les modificacions normatives relatives a l'estructura dels pressupostos locals, fan que per primer cop 
el Fons de Contingència s'inclogui al capítol 4. Val a dir que aquest Fons per assumir possibles 
imprevistos o per poder fer front a hipotètics incompliments per part d 'altres administracions, només és 
obligatori per aquells municipis de més de 75.000 habitants i per tant en el cas de Granollers el dotem 
amb 989.000 euros de manera voluntària, però ho fem, com ho hem fet en els darrers anys, amb 
convicció i amb la voluntat de tenir marge de maniobra. D'entrada, podem avançar que si liquidem 
l'exercici present, l'exercici 2014 amb números prou positius,  podríem ampliar el Pla de Xoc ens 
500.000 euros, fent un traspàs d'aquesta partida de Fons de Contingència.

Com deia a l'inici, cal fer previsions respecte a com es comportaran els ingressos municipals al llarg 
del proper any. I com venim fent al llarg de tot el mandat, ens mostrem molt prudents, analitzant 
l'evolució dels diferents conceptes d'ingrés dels últims anys i assegurant-nos de tenir la màxima 
informació respecte a quins ingressos es comprometen a fer-nos arribar altres administracions.
Pel que fa als impostos, reduïm les nostres previsions d'ingrés, de l'Impost de Vehicles  i de l'IAE, 
mentre que deixem igual ICIO. Pel que fa a l'IBI, incrementem lleugerament en funció del que hem 
anat liquidant aquest any, tot i que com saben, amb les ordenances no es va produir cap increment, 
igual que en els dos exercicis.

Respecte a les taxes, indicar que també reduïm previsions en multes i en retirada de vehicles, perquè 
creiem necessari que aquesta dada tingui major consonància amb els ingressos reals previstos que 
esperem obtenir, així doncs tornem a ser prudents, en aquest capítol.

Un dels ingressos importants de l'Ajuntament és com saben la participació en els tributs de l 'Estat, una 
partida que es reduirà en 200.000 euros, ja que s'inclou la previsió de liquidació negativa de l'exercici 
2013, i a més a més, com saben també s'estan retornant encara les de 2008 i 2009. Amb tot, la partida 
queda en els 13.150.000 euros i per tant com deia una partida important. En el cas del Fons Català de 
Catalunya, la reducció és lleugera, es redueix  20.000 euros, situant-se en els 475.000 euros. Les 
grans incerteses, o en algun cas certesa, com sempre, a les  Escoles de Música i Escoles Bressol .

Cal analitzar també el capítol d'inversions. En aquests moments la ciutat té una bona dotació 
d'equipaments municipals culturals, socials, esportius, fruit de l'esforç inversor que es va fer en el seu 
moment. És per això que l'Equip de Govern va considerar com a màxima prioritat de cara al 2015 el 
gran manteniment,  tot un seguit d'actuacions per fer més amable la ciutat, més endreçada, més 
eficient.

I val a dir d'entrada que en això ens hem quedat una mica sols, i no ho dic per la resta de Grups, 
perquè precisament en el punt de les inversions és allà on en trobat més punts d'acord, ho dic des del 
punt de vista del finançament de les inversions. Crec que aquest és el 8è any que  defenso el punt del 
Pressupost municipal, i aquest és el primer any en què presento un quadre d'inversions on la columna 
de subvencions de capital, és a dir, aquella on es reflexa el finançament o co-finançament de les 
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obres per part d'altres administracions està a zero. I per tant, els 5 milions d'euros provenen única i 
exclusivament del recurs al crèdit municipal . 

En el quadre d'inversions hi ha més d'una quarantena de partides, i no les repassaré totes, però sí que 
m'agradaria aturar-me a destacar-ne algunes:
Com per exemple, 535.000 euros per adequar el cementiri i abordar-ne l'ampliació.
400.000 euros que hi ha  la partida d'espais urbans, dins de la qual destaquen la reforma de la Plaça 
Sant Miquel i la reforma del C/Corró.
240.000 euros per renovació de voreres, adequació de paviments i accessibilitat
640.000 euros per adequacions i millores en equipaments culturals, entre els que destaquen el Centre 
Cultural, el Teatre Auditori, o la biblioteca Can Pedrals.
625.000 euros destinats a inversions en equipaments escolars, on destaquen principalment les 
actuacions a l'Escola Ponent i també a l'Escola Montserrat Montero.
65.000 euros en jocs infantils en diferents indrets de la ciutat
285.000 euros per a les instal·lacions esportives, amb una previsió de replantar la gespa de les pistes 
d'atletisme,  d'adequar les façanes del Palau Olímpic i instal·lar mesures de protecció  contra la 
legionel·la, entre d'altres.
I com anem fent habitualment inversions en clavegueram i en temes de gestió i eficiència energètica .

Amb totes aquestes inversions previstes, com deia, es preveu demanar nou préstec per valor de 5 
milions d'euros, de manera que el deute viu de tot el grup Ajuntament a 31 de desembre del 2015 serà 
de 38,3 M d'euros i per tant 1,5 M d'euros inferior al que tindrem a 31 de desembre d'aquest any. Vull 
destacar a més que aquesta reducció progressiva de l'endeutament, es porta produint des de 2011, i 
crec que és una dada important per vàries raons. En primer lloc perquè això suposa que hem de pagar 
menys cada exercici en concepte d'interessos i també en concepte d'amortització i per tant que ens 
quedin més recursos disponibles per a destinar a altres despeses, i en segon lloc perquè això ens 
deixa en una situació més còmode respecte al futur, i per tant, es tindrà més marge per demanar nou 
deute si en els propers anys fos necessari abordar en la ciutat alguna gran obra. I en tercer lloc també 
perquè ens permet complir sobradament amb els requeriments de la Llei Orgànica d'Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, perquè fa a endeutament.

Aquest és a grans trets el pressupost que portem a aprovació,  podem fer més concrecions potser en 
una posterior intervenció, però sí que voldria dir abans d'acabar, que en aquesta ocasió hem rebut 
propostes de tots els Grups Municipals, que crec que una part molt important de les propostes en 
temes d'inversió han estat incloses en la versió definitiva, i que per tant crec que hi ha hagut un bon 
nivell d'entesa. Per tant agrair des d'aquí les seves aportacions, la seva feina i el to de les converses.

I sí que abans d'acabar voldria agrair la feina de la part tècnica i molt especialment al Cap del Servei 
en Dani León, al Cap d'Àrea el Francesc Rubio. I també un últim agraïment a la tinenta d'Alcalde de 
l'Àrea la senyora Alba Barnusell pel suport rebut pel que fa la negociació política .

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

Senyor Pep Mur: Gràcies Alcalde, bon vespre. Començaré de manera poc original m'imagino, però 
tots sabem que aquests son els darrers pressupostos d’aquesta legislatura el que significa que sabem 
qui els començarà a gestionar però desconeixem qui els acabarà executant.

Durant aquests quatre anys el Grup Municipal d’ERC – Acció Granollers hem demanat que els 
pressupostos no fossin només números, sinó que darrere d’aquests números hi hagués una breu 
explicació dels projectes que es pensaven dur a terme.

La realitat ha estat la del continuisme un any darrera l'altre, de fet a vegades ni tan sols aquests 
números són estables, circumstància que es constata en les diferents modificacions de crèdit, una 
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eina que algunes vegades està recolzada per una argumentació lògica, però que moltes altres 
vegades respon a una planificació errònia. Tots podem fer previsions que la realitat del dia a dia 
canvia però després de 8 anys i amb l’experiència adquirida aquestes previsions s’haurien d’ajustar 
més a la realitat.

Som conscients que el pressupost de l’Ajuntament té un alt nivell de captivitat , és a dir que la majoria 
de partides cobreixen compromisos inevitables, precisament per això creiem que aquella part del 
pressupost sobre la qual podem decidir hauria de ser més fàcil d’explicar , que farem, perquè ho farem.

Poso dos exemples del pressupost d'aquest any, hi ha una partida que diu Treballs Empreses de 
Processos Estratègics, 45.600 euros, darrere aquesta frase, que no diu res, hi ha un projecte, que crec 
que és important, que és el de  “Ciutadà expert”, sota els paraigües del Pla Estratègic, un programa 
que va enfocat a potenciar a les persones en coneixement de salut. Per que no expliquem els 
pressupostos d'aquesta manera i no només dient, Treballs Empreses Processos Estratègics 46.000 
euros? Un altre exemple Estudis i Treballs Societat del Coneixement  16.500 euros, no és fàcil explicar 
que darrere aquest pressupost hi ha un projecte d’Open Data, que precisament, l'Ajuntament l'ha de 
posar com a bandera, que vol dir ser més transparent encara del que és, que si ho és, crec que si, ser 
més transparent encara amb el que fa les dades de l'Ajuntament. Per què no expliquem els 
pressupostos via els projectes? Creiem que si fos així, els pressuposts explicats d’aquesta manera no 
només s'entendrien molt millor per tota la gent que avui precisament està aquí, sinó fins i tot donaria 
un senyal d'un compromís molt més ferm.

Abans deia que la capacitat de prendre decisions és menor, ja ho sabem, i pràcticament tota es 
concentra en l’apartat d’inversions, que també ho ha dit la Regidora, aquest any aquest apartat 
d'inversions són una mica més de 5.000.000 euros, per tant si ho féssim percentualment veuríeu que 
la capacitat de decisió que hi ha sobre el pressupost de l'Ajuntament és molt menor. Es realment 
petita.

En aquest punt, jo voldria fer constar que l’Equip de Govern, la Regidora ja s'ha avançat, però en tot 
cas, jo també ho haig d'agrair, ha previst una partida per a la reforma del carrer Corró, en el tram que 
va del carrer Torres i Bages al carrer València, que era una reforma que havia proposat  ERC l'any 
passat i constato que en aquest cas va tenir el suport, o en tot cas va ser també proposada per altres 
Grups, l'any passat se'ns va dir aquell OK, però aquest any en el pressupost hi ha reflexada una 
partida per a fer aquesta obra, entre d'altres. Jo parlo d'aquesta obra, perquè és la que nosaltres vam 
reivindicar.

De fet aquest any el que ha fet Esquerra Republicana alhora de presentar propostes pels 
pressupostos ha estat repetir les mateixes peticions que l’any passat, ja que totes havien començat 
amb un Ok per molt matisades, per tant, el que vam treballar amb la Regidora va ser l'evolució 
d'aquests  matisos, nosaltres proposàvem per exemple:

La modernització dels polígons industrials, teòricament avui hauríem de tenir un Pla de modernització, 
ja sabíem que no faríem obres, sabíem que havíem de planificar com havia de ser aquesta 
modernització. Aquest Pla de modernització de fet avui no el tenim, crec que s'està treballant, però en 
tot cas no el tenim.

Havíem parlat d'una Oficina de reindustrialització, per tal de què hi hagués un espai on és convences 
a les empreses que es vinguin a instal·lar a Granollers, per generar llocs de treball, això es va dir que 
es canalitzaria a traves de la Comissió de treball del Consell Econòmic i Social, però tampoc ho hem 
acabat de fer.

La millora de l’entrada a la ciutat pel carrer Francesc Ribas, aquesta també va ser una proposta molt 
generalitzada per tots els  Grups Municipals, l'any passat es deia que es pressupostaria el Projecte i 
aquest any sembla que es torna a pressupostar el Projecte.

Per tant, si bé hi ha coses, i ho constatem, i ho deixem clar, que s'ens han acceptat, i que es tirarà 
endavant, almenys sobre el paper, també n'hi ha d'altres que també havíem proposat l'any passat, i 
que aquest any, continuen pendent, per tant ens semblava molt més lògic, reivindicar les mateixes 
que  no afegir-ne de noves, perquè si no hem fet ni les que vam reivindicar l'any passat no cal 
afegir-ne de noves.
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Seguint amb els diferents projectes d’inversions previstos també tornem a reivindicar, primer que 
aquest projectes siguin d'una alta participació ciutadana, però també, per l'altra, que darrere els 
números hi hagin explicacions més clares. He de dir també amb tota honradesa, que quan parlem 
d'inversions, i si ho veieu, en la relació d'inversions, n'hi ha moltes que pel seu títol ja expliquen el que 
farem, però la majoria, continuen sent, partides a les quals no sabem que hi ha darrere, per tant es fa 
difícil donar-lis suport.

En definitiva i pel que fa a l’apartat d’inversions hi ha actuacions que podem compartir, però d’altres 
que desconeixem l’objectiu i fins hi tot algunes que entenem que no són les més adequades com per 
exemple la reserva de 100.000 euros destinades al que s’anomena espai motor, és un projecte que 
nosaltres en principi no ens hi posicionament a favor .

Pel que fa a l’apartat de despeses, en tot cas, ens ha xocat veure que el projecte Granollers Digital, 
que va ser objecte també de discussió o debat en un Ple de la Ciutat, abans en dèiem Catosfera s’han 
quedat sense pressupost. Recordo això, que hi va haver el compromís de continuar aquest projecte, 
potser d'una forma diferent, potser en un format diferent, però en tot cas el que interpretem del que 
està pressupostat, que és el número 0, hem de concloure que les properes jornades del Granollers 
Digital segurament no està previst fer-les.

Finalment cal destacar que per primera vegada, des de que tots els Grups Municipals van acordar 
impulsar els Plans de Xoc , els imports previstos per a fer-hi front , s’han inclòs en el pressupost , això 
facilitarà molt que l’execució d’aquestes partides es pugui fer de forma   immediata . 

Recordo que Esquerra Republicana  l’any 2013 va demanar que els Plans de Xoc s’aprovessin el 
gener i no el maig o juny com s’ha anat fent fins ara, no sabem si les raons que llavors ho fèiem 
impossible ara han desaparegut, en tot cas i donada la finalitat que té el  Pla de Xoc i amb coherència 
amb el que  defensàvem el 2013, compartim la decisió d’incorporar-los en el pressupost.

Finalment i després de desgranar els pros i els contres del pressupost que avui es presenta a 
aprovació, el nostre Grup ha decidit optar per l’abstenció amb el compromís, però, de donar el suport 
puntual a aquelles actuacions que puguem compartir. Gràcies.

 

Alcalde: Sí, és el senyor Casasnovas que porta les ulleres noves. Sí, se li han avançat els Reis. 
endavant senyor Casasnovas, veig que ha causat admiració davant de tota l'audiència. Endavant.                                       

Senyor Casasnovas: Sí, deu ser això, com deia, gràcies Alcalde. M'agradaria començar aquest debat 
dels pressupostos tot fent referència als del Govern de la Generalitat i el Govern Central ja que 
afecten a l'hora d'elaborar els de la nostra ciutat. Dos governs, els del Partit Popular i el de 
Convergència i Unió que “cronifiquen” les retallades , són antisocials, no fan front a l'emergència social 
i continuen amb l'erosió de l'Estat del benestar i dels serveis públics.

Són uns pressupostos que ni serveixin per crear ocupació, ni tampoc per redistribuir la riquesa, ni per 
ajudar a aquelles famílies que pitjor ho estan passant, qüestions que després han d'assumir 
ajuntaments com el nostre per ser al costat de qui està notant més la crisi. A banda hi han les 
retallades que fan aquestes administracions envers les aportacions que fan als ajuntaments, com 
molts cops hem dit amb un sistema de finançament escàs i que ha de canviar, ja que és l'Ajuntament 
l'administració més propera al ciutadà i la que presta més serveis, per això cal un bon finançament 
dels ajuntaments.

Ho veiem en tots els àmbits: cultura, esports, serveis socials, etc. amb la disminució o eliminació de 
l'aportació del govern de la Generalitat a programes que desenvolupa aquest Ajuntament. El cas més 
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flagrant són les disminucions de les aportacions a escoles bressol, de dansa i música, on el Govern 
de CiU ha decidit no fer cap aportació incomplint allò que diu la Llei d’Educació de Catalunya: "El 
Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de 
zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal ".

Això significa la total desinhibició de les seves responsabilitats , al traspassar  tot el finançament a fons 
municipals i les famílies que ja tenen una situació econòmica difícil .

Per acabar aquest tema, com no fer referència als deutes que té el Govern de la Generalitat amb els 
ajuntaments i en concret amb el de Granollers que fa tensar encara més els comptes de la ciutat .

Entrant en el que són els pressupostos que ens presenta l'Equip de Govern, el nostre Grup com cada 
any ha fet diferents propostes, i com ha dit abans la Regidora, hi ha hagut converses, diàleg, 
apropament i ara passaré a detallar de les propostes que ha fet el nostre Grup, aquelles que han estat 
acceptades, i les que no.

Dues que els vàrem fer l'any passat i que van acceptar, però davant de la insistència del nostre Grup a 
diferents Comissions Informatives per poder veure el projecte i que a dia d'avui encara no l'he vist, 
hem tornat a reclamar i  s'han compromès a fer durant el 2015, com són convertir el Carrer Corró (tram 
entre C/ Torras i Bages i C/ València) en una via de prioritat invertida o plataforma única, I una altra 
reivindicació, que vam fer l'any passat, i que aquest any també està en els pressupostos, és una 
reivindicació veïnal i històrica del nostre Grup com és la remodelació de la Plaça Sant Miquel .

El nostre Grup porta temps denunciant la situació que pateixen equipaments bàsics i importants de la 
ciutat com són les biblioteques, per això els vàrem proposar la creació d’una partida amb la dotació 
adequada per a reparar la teulada de la Biblioteca de Can Pedrals. Donada la situació de constants 
filtracions cada vegada que plou, entenem cal abordar la situació immediatament per a poder mantenir 
l'equipament en condicions de seguretat i qualitat, així com destinar una major dotació al manteniment 
d'aquest equipament i que no passin mesos per reparar qualsevol desperfecte, una proposta que 
també ha estat assumida per l'Equip de Govern.

D'altra banda els hem demanat convertir el Carrer Anníbal, el tram oficines Seguretat Social, en una 
via de prioritat invertida o plataforma única, que també ens han dit que faran quan es desenvolupin 
altres millores urbanístiques a la zona.

Una altra de les millores que des d'ICV-EUiA hem proposat ha estat la dotació adequada per a 
arranjament de voreres del Carrer Camp de les Moreres, ja fa temps veníem reclamant la millora es va 
fer un tram, però falta un altre tram d'aquell carrer, una altra de les propostes que hem fet aquest any, i 
que ha estat acceptada per l'Equip de Govern.

Continuant amb millores que ha fet el nostre Grup, de propostes de millores, hem reclamat ha estat la 
remodelació integral de la plaça de les Arts i en aquest cas, com va passar l'any passat que l'Equip de 
Govern no va assumir fer les obres durant l'any 2015, però si que s'ha compromès a treballar en el 
projecte de remodelació de la plaça de les Arts.

Continuant amb propostes que des d'ICV-EUiA els hi hem fet, els hi vam manifestar a l'Equip de 
Govern que des de fa temps les colles de Blancs i Blaus reclamem un estudi d'impacte econòmic i 
social de la Festa Major de Granollers, i també és una de les qüestions que es faran l'any que ve.

Una altra de les partides que hem proposat seria l'asfaltat o reasfaltat de carrers, la utilització de nous 
materials, la tecnologia va avançant, apareixen nous materials, que redueixen l'impacte ambiental del 
trànsit. Mesures que poden reduir les partícules contaminants en suspensió, les PM 10 i PM 2,5 la 
utilització de nous paviments pot reduir la contaminació fins un 45 % en condicions òptimes i fins un 
19 % al llarg del dia. Encara que aquest nou paviment no sigui capaç de fer desaparèixer 
absolutament la contaminació, si és molt útil per reduir-la.  Ens alegrem que l'hagin acceptat donat 
que ja fa anys que la nostra ciutat pateix problemes puntuals, masses dies al nostre entendre, amb la 
qualitat de l'aire.
 
Una altra reclamació que fa anys que escolten del nostre Grup és el del manteniment i renovació dels 
parcs infantils i per això els hi vam tornar a demanar ampliar la partida dotada en pressuposts 
anteriors per a la millora i renovació dels parcs infantils de la ciutat , l'han incrementat en 25,000 euros, 
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estava en un principi en 40.000, i s'ha incrementat fins els 65.000, tot i així donant el cost que tenen 
els elements que s'instal·len als parcs, els jocs, criem que és insuficient, però és un pas.

Una altra de les  propostes ha estat demanar la creació d’una partida per la millora i reurbanització del 
Carrer Sant Jaume, (tram comprès entre C/ Sant Josep i C/ Del Rec) i del Carrer del Rec (tram 
comprès entre C/ Sant Jaume i C/ Verge de Núria), així com desenvolupar les actuacions necessàries 
per “subsanar” les deficiències existents al Mercat Municipal de Sant Carles, aquesta és una proposta 
que ja portem anys fent, d'aquesta la veritat a hores d'ara no sabem si la faran o no la faran, o altres 
propostes intermedies que vam estar parlant, d'aquesta no hem tingut oportunitat d'acabar de 
concretar-la, però espero que sigui possible.

Una altra de les propostes proposta que els vàrem fer l'any passat i que també vam fer l'any passat en 
tres ocasions, el debat d'ordenances, de pressupostos i el Pla de Xoc, va ser dotar una partida per a 
subvencionar el pagament de l'IBI. Concretament ara a les propostes que hem fet en el pressupost no 
l'hem inclòs perquè el mes passat durant el debat de les Ordenances, ja va dir la Regidora que seria 
inclòs en els pressupostos, com ha sigut al final, doncs com deia, ho hem reclamat tres vegades  l'any 
passat, el subvencionar el pagament de l'IBI a les famílies en situacions de precarietat, d'atur o de 
desnonament. Ens alegrem, encara que sigui un any després, hi hagi una partida de 100.000 euros 
que serviran per a pal·liar una mica el patiment de moltes famílies de la nostra ciutat, com sap el 
nostre Grup ja els va entregar una proposta i restem a l'espera que es convoqui la Comissió que va dir 
la senyora Aroa per determinar com s'apliquen aquestes subvencions en l'IBI.

Hem fet més propostes i en aquest cas no han estat acceptades les que detallaré a continuació per 
l'Equip de Govern, com són la creació d’una partida per a arranjar la Masia Tres Torres per a 
convertir-la en un Centre Cívic i Hotel d'entitats, i fer trasllat de Granollers Mercat a altres 
dependències municipals que es considerin oportunes. Una proposta que el nostre Grup i fins i tot 
l'Equip de Govern portava al seu programa electoral el 2011.

El nostre Grup fa temps que insisteix en un altre model de mobilitat a la ciutat i per això els vàrem 
proposar la creació d’una partida per a desenvolupar, en fase inicial, una xarxa digna de carrils bici, i 
posar en marxa zones d’aparcaments segurs per a bicicletes. No ha estat possible, no l'han acceptat, 
encara que fos iniciar els estudis previs per veure la millor opció per desenvolupar-la en els propers 
anys.

Donada la situació de crisi i tot i que diguin que la situació està millorant, la realitat, no vostès ho 
diuen, eh, ho diuen des de Madrid, tot i que diguin que la realitat està canviant, els ciutadans no ho 
estan notant, continuem amb les mateixes dades d'atur, cada vegada més famílies sense cap 
prestació i aquells que treballen o troben una feina, aquesta és majoritàriament en precari, cada 
vegada hi ha més ciutadans que tot i tenir uns ingressos no arriben a cobrir les seves necessitats 
bàsiques, per això els vàrem demanar ampliar la partida del Pla de Xoc a  1.500.000 euros, han dit 
que esperaran al tancament de l'exercici i llavors depenen dels números ampliaran la partida. Abans 
ha dit la Regidora, que fins el milió 500.000 euros que demana el nostre Grup, jo crec que tancaran 
bé, com sempre, amb aquells 4 o 5 milions d'euros com a mínim, el Romanent de Tresoreria. Seria 
una sorpresa no veure aquest milions en què ens tenen acostumats de tancament cada any, per això 
es podia fer un esforç superior en polítiques socials directament ja en els pressupostos. i com ha dit la 
Regidora, agafant aquests 500.000 euros des del Fons de Contingència.

Per últim els vàrem proposar la creació d’una partida per a estudiar la viabilitat de la municipalització 
dels serveis de neteja viària, d’aigua potable així com per a la implementació de la municipalització 
d'aquests serveis a la finalització dels contractes vigents. També altres que l'Ajuntament ja fa anys va 
anar externalitzant com són manteniments d'edificis, electricitat, paleta, etc. que aniria lligat a la 
potenciació de la Unitat operativa de serveis. Aquesta, lamentant-ho molt el nostre Grup, tampoc ha 
estat acceptada.  

Una vegada exposades les nostres propostes, les acceptades, les que no, el que veiem des del Grup 
d'ICV-EUiA és que bàsicament ens han acceptat les que són més de gestió, de millores urbanístiques, 
d'endreçar la ciutat, però aquelles que representen un perfil més polític, d'esquerres com és 
l'ampliació del Pla de Xoc, la municipalització de serveis o el canvi de model de mobilitat a la ciutat 
amb el foment de l'us de la bicicleta no han estat acceptades.

Tot i que fem una valoració positiva de la negociació, amb diàleg i facilitat per arribar a acords, el 
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nostre Grup a banda de gestionar vol fer de Granollers una ciutat amb polítiques d'esquerres, al costat 
de les persones i per un canvi de model de la ciutat, per això el nostre Grup s'abstindrà.
Gràcies!

Senyor Gutiérrez: Gracias Alcalde. Una vez más nos encontramos con un presupuesto que es una 
continuación del anterior en cuanto a contenido, pero cambian las formas en algunas áreas, cosa que 
no hace más que marear al personal y por poner algún ejemplo:

Partidas que en el 2014 constan en el presupuesto ordinario, vemos que para 2015 han desaparecido, 
por tanto, cuando leemos y vemos un 0, es decir, sin ningún gasto, entendemos que no hay 
asignación alguna en las partidas, pero como vamos por entregas, días después del borrador del 
presupuesto, nos dicen que hagamos propuestas para inversiones. Hacemos propuestas y cuando 
nos entrega el Equipo de Gobierno el proyecto de inversiones, vemos algunos cambios, es decir, 
vemos que hay 40.000 euros para juegos infantil, 40.000 para la remodelaciones de “espais verds”, 
10.000 para “arbres i jardins”, y 10.000 para maquinaria “d'espais verds”. Y que corresponden con los 
que se han sacado del presupuesto ordinario que nos fue entregado.

No entendemos a qué obedece este cambio, pero si ha de ser así, que así sea.

Por otro lado, el entregar las inversiones después de haber hecho nuestras aportaciones, cabe decir 
que nuestras aportaciones se han hecho 15 días antes de haberse entregado el cuadro de 
inversiones, vemos que hay partidas que coinciden con nuestras propuestas.

Entendemos que esto es jugar con ventaja, pues ahora nos queda la duda de si nos han aceptado 
nuestras propuestas o es pura coincidencia.

Con estos presupuestos entramos en la recta final de la legislatura. Entre ellos hemos visto que hay 
alguna diferencia sustancial en comparación con el 2014 y que a nuestro entender, no se corresponde 
con la realidad. Uno de ellos es destinar 1 millón de euros para el Plan de choque, cuando el anterior 
ha sido de 1.5 millones. Puesto que si bien, se empieza a ver cierta claridad económica, aun falta 
mucha luz, por consiguiente entendemos que la aportación al Plan de choque debería ser mayor. Por 
tanto, nuestra propuesta ha sido aumentar esta partida, como más adelante veremos.

También nos dicen que para contingencias han asignado 939.332,23 euros, un 30 % menos que el 
año anterior. Entendemos que para esta partida deberíamos asignar una cantidad de 200.000 euros 
para imprevistos, pues esta partida es un verdadero cajón de sastre ,que vale para todo. Incluso para 
cosas sin importancia, es decir, que podemos pasar sin hacer ciertos gastos inútiles, pero como hay 
dinero, hay que gastarlo.

Nuestro grupo ha hecho una veintena de propuestas que pasamos a detallar:

Hemos coincido, o nos han aceptado:
Ampliar las zonas de parques infantiles, así como la eliminación de barreras arquitectónicas, y rebaje 
de bordillos de las aceras. Pero aquí seria conveniente que nos dijeran en qué zonas piensan actuar, 
pues son muchas la barreras arquitectónicas que hay que eliminar, y muchos bordillos que hay que 
rebajar. También hemos estado de acuerdo en un mejor mantenimiento del mobiliario urbano, entre 
otras cosas cambiando o arreglando los bancos que estén rotos o en mal estado; pues como bien dijo 
el señor Alcalde hay 2349 bancos, pero no sólo es tener bancos, es tenerlos convenientemente 
conservados.

En cuanto a nuestras peticiones de arreglar una parte de la calle Almogàvers y la ampliación de la 
acera de la calle España, decir que nos las han aceptado.
Si bien en la calle Almogávares hay un tramo de cera que está totalmente intransitable para los 
peatones, mucho peor es si hay que pasar en carrito de niños, gente mayor o en una silla de ruedas. Y 
en la calle España tampoco se puede transitar por las aceras, pues son prácticamente inaccesible 
para los coches de bebés, y sillas de ruedas debido a su estrechez.
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Pero en cuanto al arreglo de la calle Francesc Ribes entre calle Girona y rotonda del passeig de la  
Muntanya, nos lo condicionaron a la futura construcción de la rotonda de la calle Girona , o lo que es lo 
mismo, que no. 

En los referente al mantenimiento de los vestuarios de las pistas de atletismo así como a la solución 
de la poca iluminación que hay detrás de los mismos, nos han dicho que no. 
No entendemos que no solucionen lo de la luz porque, en primer lugar ¿si fue una empresa la que 
dejó los cables eléctricos inutilizados, por qué no lo ha solucionado? Y en segundo lugar, ¿qué 
sentido tiene tener farolas si no se utilizan?

En cuanto a nuestra solicitud de asfaltar el párquing que hay junto a las pistas de atletismo y de 
petanca, nos dicen que no, pero que no obstante, mirarán de mejorarlo de alguna manera. Ya 
veremos.

No quieren ni oír hablar de nuestras peticiones de instalar lavabos públicos en el parque Torres Villà. 
Pues debido a las quejas que hemos recibimos por parte de los ciudadanos de Granollers, llevamos 
varios presupuestos, o años, solicitando este servicio. Siempre hemos querido mejorar nuestra 
ciudad, la calidad de nuestra ciudad; así que hemos hecho una comparativa con la ciudad condal, la 
cual dispone de 104 lavabos públicos. En proporción por habitantes, a Granollers le corresponderían 4 
lavabos públicos.

De la gratuidad del servicio de tele-asistencia para personas mayores y dependientes, tampoco no 
quieren ni oír hablar. Más bien parece que esta propuesta les suene a chino. Como si no fuera 
importante.
Queremos recordar al señor Alcalde que el año pasado, usted, nos contestó con cierta, por decirlo de 
alguna manera, con cierta indignación que el Gobierno Central había eliminado la partida del 
presupuesto general para esta cometido, y se quejaba que habían dejado el tema en manos de los 
entes locales. Cantidad que calificó de gota de agua en comparación con el total del presupuesto. 

Pues bien, desde nuestro Grupo le recordamos que está usted actuando de igual manera dado que el 
coste de la gratuidad del servicio de la tele-asistencia supone para nuestro presupuesto un 0.067%, sí, 
han oído bien, un 0.067%. 
Creemos que esto sí que es una gota de agua, y que no sirve quejarse de la gestión del Gobierno 
Central, puesto que usted siempre se ha vanagloriado que prestamos un 30% de servicios que no son 
competencia nuestra, pero que sin embargo, lo hacen por el bien del ciudadano. ¿Quiere decir que 
nuestra gente mayor y dependiente no son ciudadanos? Yo creo que si, no se lo que ustedes piensan.

Como la perseverancia es una virtud, nuestro Grupo seguirá solicitándolo en los siguientes 
presupuestos.

Para la colocación de protección de los alcorques, tampoco están por la labor, nos dicen que la opción 
de poner rejilla metálica es cara. Pero quiero recordarles que hay otras dos posibles opciones, una, 
poner caucho, como en alguna calle ya se ha puesto o rellenar el alcorque de arena o tierra, que 
también en alguna zona se ha hecho. Que no son caras, y son asumibles económicamente.

Un tema también importante para nosotros es la propuesta de ir cambiando los contenedores actuales 
por otros mas modernos, para evitar los malos olores que desprenden cuando se abre la tapa para 
depositar los desechos y tenerlo que hacer manualmente en lugar de con el pie, a través del pedal, 
puesto que cuando están junto a la acera, choca con el bordillo y es imposible. Así mismo hay que 
buscar mecanismos para que no se puedan abrir para buscar artículos entre la basura, evitando 
posibles contagios, en especial en la época estival. Este tema tampoco interesa al Equipo de 
Gobierno, por lo que también ha quedado en el baúl de los recuerdos.

Otro punto, a nuestro entender, es que se debería ampliar una de las acera entre el tramo 
comprendido entre el hotel Granollers y la rotonda. Nos responden que no alegando que habría que 
expropiar parte de las fincas colindantes a la carretera. Nuestra propuesta no era en ningún caso, la 
expropiación, ni la habíamos pensado, es tan sencillo como ampliar la acera en 70 cm en detrimento 
de la anchura de los dos carriles de la calzada de doble carril. Como se puede ver, el coste el mínimo. 
Únicamente lo que hay que cambiar es el pintado de la carretera, miren que cosa tan fácil.
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Otra vieja reivindicación de este Grupo Municipal, es la creación de una residencia, por lo que hemos 
solicitado crear una partida de 500.000 euros para que fueran unidos a los 100.000 que ya fueron 
presupuestados en 2012 para la futura residencia en la calle Tetuán de Granollers. También nos han 
dicho que no.

Ya sabemos que es competencia de la Generalitat, y su respuesta el año pasado fue la que cito 
textualmente:

"Nosaltres hem parlat amb la Consellera Mante, i ens ha dit que la Generalitat no pot entrar en 
aquesta història en aquest moment, que ho estudiarà, que mirarà de fer el que pugui. Però la 
Consellera Mante no veu, en aquest moment, la possibilitat de fer l'aportació ni la concertació perquè 
no li demanem una aportació sinó concertació suficient per tal de que es pugui construir la residència". 
Y continua diciendo:

"Li vam fer propostes, jo diria bastant "novedoses", que espero que hi reflexioni i que permeti donar 
sortida a aquesta història que em sembla important, molt important a la ciutat".

Mire señor Alcalde, nosotros también creemos que es muy importante el contar con una nueva 
residencia en la ciudad, pues así muchos de nuestros mayores podrían quedarse cerca de los suyos 
en vez de tener que acabar su vida en un lugar ajeno. Parece ser que a ustedes no les interesa tener 
a nuestros mayores donde han vivido toda la vida.

Por consiguiente, y siendo conscientes que la Generalitat no está por la labor, les proponemos que 
sean valientes, e inicien el ambicioso proyecto de construir una residencia municipal, si no puede ser 
en un año, sí en dos, pues disponiendo ya del terreno y con el 50% del superávit que se viene 
produciendo anualmente se podría construir la residencia, puesto que cada vez se van a necesitar 
más plazas.

Y ya para ir finalizando, y muy brevemente, damos a conocer algunas de nuestras propuestas para la 
distribución de la partida del Plan de choque, aunque sabemos que esto se discutirá en el Consejo 
Económico y Social.

Uno. Aumentar la partida hasta 1.8 millones por entender que el importe debería ser mayor que en 
2014. Pero parece ser que no es viable. Nos han dicho que un millón posiblemente ampliable a un 
millón y medio.

Augmentar el importe destinado a los Planes de ocupación municipal hasta 1.3 millones, teniendo en 
cuenta los 5549 parados de nuestra ciudad, y el más del 50% sin ninguna prestación.

También hemos pedido que no haya clasificación de los parados por edades para bonificar las 
empresas que los contratan. Ahora está limitado al grupo de los jóvenes y al grupo de mayores de 45 
años.

Esta petición viene motivada porque, si bien es cierto que son colectivos muy afectados, no menos 
cierto es que entre 31 y 44 años, es un colectivo también afectado y que es en ese tramo cuando se 
tiene hijos en edad escolar, por otra parte entendemos que a las empresas no hay que ponerles 
condiciones, pues en resumidas cuentas , lo importante es que contraten.

Y cuarto, reservar el 7% de puestos de trabajo enmarcados en los Planes de ocupación a personas 
con discapacidad, lo cual ha sido bien recibido por la Regidora de promoción económica, señora 
Andrea. Muchas gracias.

Senyor Noguera: Sí gràcies senyor Alcalde. Intentaré anar al gra. El nostre Grup ja ho va dir en el Ple 
en què es van aprovar les Ordenances Fiscals municipals, que faríem aquesta proposta o que 
l'avaluaríem i l'estudiaríem de cara al Ple d'aprovació del Pressupost del 2015, per tant, entenem que 
en primer lloc des del nostre Grup és òbviament un Ple important, on es determinen els recursos que 
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tindrà aquest Ajuntament per executar les inversions i les despeses per la nostra ciutat .

Per tant, vaig a descriure la proposta, i els arguments a favor, que és aquesta proposta de bonificació 
del 3% de les quotes de l'IBI de tots els ciutadans de Granollers. Els arguments a favor de la mesura. 
Primer hi ha un argument de caràcter legal, i és que la pròpia Llei d'Hisendes Locals a l'article 9 
determina la possibilitat d'arribar fins a un 5%. Nosaltres el que diem és de fer aquesta proposta de 
bonificació del 3%, sent conscients de què s'han de buscar els equilibris pressupostaris òbviament. 
Efectivament, estem en un escenari de complexitat econòmica, i venim d'una devaluació de salaris i 
de rendes en general els darrers anys. Els deutes de les famílies i de les empreses en canvi no s'han 
reduït, i el desendeutament es fa feixuc, complex i els refinançaments a més llarg termini no sempre 
es poden portar a terme per les pròpies restriccions de les entitats financeres. Els valors cadastrals, el 
valor doncs dels immobles suposem una doble imposició, ja que es correspon a més a haver de 
realitzar, a part de pagar l'IBI, haver de realitzar imputacions de renda immobiliària en l'IRPF, amb uns 
percentatges que oscil·len entre el 2% i l'1,1%, i que suposa tributar en una renda que no es nota a la 
butxaca, és purament una imputació de caràcter tècnic, que suposa un cost fiscal, un doble cost fiscal, 
elevat en molts casos, excepte pels valors cadastrals de l'habitatge habitual que aquest sí que 
certament no s'imputa.

Tenim també l'Impost sobre el Patrimoni de les persones físiques, que suposa una tributació 
addicional en els casos d'obligació formal i que s'acaba tributant per valors que en ocasions estan fora 
del seu preu real de mercat. No n'hi ha prou en un escenari actual de baixa del preu de l'energia, el 
preu del petroli, són factors externs, i dels tipus d'interès, que contribueixen o han de contribuir sens 
dubte a dinamitzar l'economia, a relaxar costos energètics i a la creació en definitiva d'empreses i de 
llocs de treball. Aquests factors externs s'han de combinar en factor on les administracions locals hi 
tenen un paper clau i evidentment, l'Ajuntament de Granollers hi ha de tenir un paper clau.

Hem contribuït amb les nostres propostes als darrers Plans de Xoc, que s'han aprovat per unanimitat 
de tots els Grups que formen part d'aquesta Corporació, però el nostre Grup no es conforma amb 
aquests Plans de Xoc, sinó que vol impulsar aquest, si se'm permet l'expressió Pla de xoc estructural 
en la  via de la reducció via bonificació en quota del 3% de l'IBI. Segons l'Equip de Govern, hi ha les 
finances raonablement equilibrades, abans ho comentava la Regidora, romanent positiu, reducció de 
l'endeutament, assumpció de part del deute de Granollers Promocions, del fiasco empresarial que ha 
suposat la gestió d'aquesta societat, inversions prevista pel pressupost del 2015 per un import de 5 
milions d'euros, amb tot aquest escenari hem de poder reduir l'IBI, contribuir des del nostre Grup, de 
Convergència i Unió, a l'impuls en la recuperació econòmica, en definitiva ajudar a totes les famílies 
de Granollers.

Suposa un Pla de Xoc estructural d'impuls al consum, i a la recuperació de l'activitat econòmica i 
poder contribuir de forma universal per tota la ciutadania de Granollers, propietaris de finques urbanes 
un alleujament d'aquest impost, de l'Impost de Bens Immobles. Aquest impost és un impost cabdal de 
les finances de l'Ajuntament, però no és menys cert que l'Equip de Govern municipal Socialista, tot i 
haver lamentat la puja del 10% per part del Govern del PP d'aquest impost pels anys 2012 i 2013, i 
que es va prorrogar pel 2014 i 2015, no van tenir en compte poder baixar, aplicant els tipus impositius 
del 2011, que hi havia recorregut per fer-ho, i ja els hi vaig comentar en el Ple de les Ordenances 
Fiscal d'aquest any. L'Equip de Govern no ho va fer, no va pensar amb la ciutadania, no ens podem 
lamentar de l'atur només que hi ha a la ciutat, i no ajudar a tots els ciutadans amb l'anim de potenciar 
el consum i afavorir i contribuir a què les persones emprenedores impulsin negocis i ajudin també com 
a socis inversors a altres negocis que es trobin en dificultats, potenciem els emprenedors i els 
anomenats “bussines angels”.

 En la taula en què hi han de participar els diferents grups municipals i que vol facilitar bonificacions a 
famílies amb manca de recursos, en quant a l'IBI concretament, o d'altres taxes, en la que hi estem 
d'acord, eh, en aquesta partida de 100.000 euros que deia la Regidora i que consta en el pressupost, 
destinada a això, a famílies amb més precarietat de recursos, nosaltres hi serem, ja li vam avançar les 
nostres propostes, que anirien en la línia de la bonificació del 100% de la quota de l'IBI, quant tots els 
membres de la unitat familiar s'haguessin quedat sense feina, o bé, del 50, 75%, amb aquesta, en fi, 
negociació, o quan parlem d'aquesta qüestió, si els ingressos de la família estan per sota de l'IPREM, 
que és el nou index que substituiria el salari mínim interprofessional anual. Si bé aquestes mesures 
són necessàries i entenem que ho són amb aquesta crisi tan dura, no?, encara que es digui, com es 
deia abans, no se qui ho ha dit, des de Madrid, no?, a Madrid diuen que hi ha recuperació econòmica 
però pel camí ens hem deixat segurament molta ciutadania amb precarietat de recursos, i és veritat, i 
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estem d'acord en contribuir en famílies amb més precarietat, certament és un pressupost de 100.000 
euros, podria ser també més generós, però bé, en tot cas, estem d'acord amb això, però també hem 
de ser conscients que la classe mitja, ha fet una regressió, i per tant hem de tenir una mirada molt 
acusada en definitiva amb la ciutadania que en definitiva és la que ha d 'impulsar tota la ciutadania que 
ha d'impulsar doncs el dia a dia, per tirar endavant les seves famílies i per tirar endavant la seva 
pròpia vida personal, no.

No és menys cert com dic que cal marcar prioritat en la línia que hem dit, ajudar a la ciutadania de 
Granollers, que ha de fer molts esforços en la seva economia familiar, ajudar a l'impuls econòmic de la 
nostra ciutat, contribuir a una lleugera recuperació econòmica, i afavorir una política que està pensada 
per tots els ciutadans de Granollers. En èpoques de crisi no només s'han de fer inversions a la ciutat 
certament importants, algunes d'elles en l'execució de determinades obres, sinó també s'ha de fer una 
inversió a la ciutadania en general. Aquesta és la millor contribució des de la Corporació local als 
ciutadans de Granollers, al nostre entendre.

En quant a les inversions, les propostes que li vam fer a la senyora Regidora, sap que són dues de 
bàsiques, no?, la inversió de la rotonda del Francesc Ribes amb el carrer Girona, per contribuir a la 
millora de la circulació de tot aquell entorn. I a la remodelació total de la plaça Lledoner que és una 
demanda dels veïns de fa ja molts anys, i que és una plaça doncs que s'hauria d'haver adequat, 
modernitzat, i no veiem, almenys jo no he sabut veure que estigui cap d'aquestes dues inversions en 
el Pla dels projectes d'inversions pel 2015. Per aquestes dues qüestions bàsiques, després podem 
entrar en més detalls, eh, però vull dir, en tot cas, en el torn de rèplica comentaria algunes qüestions 
de les inversions previstes, sabem doncs que vostès tenen unes prioritats determinades, però tornen a 
la proposta que fem des del nostre Grup d'aquesta bonificació de l'IBI, creiem que hi ha recorregut 
financer per poder portar-la a terme, i en tot cas estaríem disposats, ja que ens hem d'assentar per 
comentar o per acabar de concretar aquesta bonificació de l'IBI, de taxes, d'aquesta partida de 
100.000 euros, doncs d'arribar a acords en aquest sentit també, és dir, no és una proposta tancada 
per la nostra banda, que podria facilitar a lo millor, en el debat d'avui, de què ens poguéssim abstenir, 
ens agradaria podent-se abstenir, ja seria fantàstic poder votar que si, segurament això no podrà ser, 
en els pressupostos de l'any 2015, i pensant, lo fàcil seria dir l 'any que ve hi han eleccions, abans s'ha 
comentat, i és una obvietat que qui gestioni el pressupost el 2015, qui comenci a gestionar el 
pressupost serà un Equip de Govern els que vostès doncs en formen part, no?, des d'aquests 4 anys 
de legislatura, i acabarà amb un altre Govern, en fi, nosaltres això ara no ens preocupa, però si que 
ens preocupa la ciutat. I com ens preocupa la ciutat, escolti, al final, te'n dónes conte que votar que no 
perquè si, no?, encara que sigui una contradicció en si mateix, doncs a vegades se'ns fa difícil. 
Evidentment sí que aquesta proposta ja es nega d'entrada, el nostre vot serà de no al pressupost del 
2015 perquè també, i tornant al tema de les inversions, la part de l'IBI, veiem determinades partides, 
com puguin ser Informàtica i Telecomunicacions, que hi ha 300.000 que jo diria que portem 2 o 3 
anys, ara parlo de memòria, en què hi ha una partida d'aquesta significació quantiosa, que 
segurament té explicació, però, en fi, estaríem parlant que en 3 anys doncs hem fet una inversió en 
Informàtica d'1 milió d'euros, i torno a insistir, si és veritat que hi ha aquesta reducció d'endeutament, 
aquesta reducció de cost financer, doncs hem de fer i crec honestament que les finances municipals 
permeten fer una bonificació, digui-li com volguí, una reducció, en el descompte de l'Impost de Béns 
Immobles a tots els ciutadans de Granollers, eh. En tot cas em reservo algunes qüestions, que suposo 
que comentarà la Regidora, per el torn de rèplica, i nosaltres sinó accedeixen vostès doncs a poder 
parlar d'això, evidentment votarem que no al pressupost del 2015. Gràcies.                          

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Mirin, els pressupostos no són números, els pressupostos són 
prioritats. Prioritats, a vegades, també és mantenir allò que s'ha fet i que ha funcionat i que és 
necessari, però torno a repetir, els pressupostos no són números, són prioritats, i més en aquests 
moments en què la profunditat de la crisi, ho ha dit algun altre portaveu, encara no escampa, malgrat 
ho digui el President Rajoy, o el Conseller Felip Puig. La crisi segueix en aquí, segueix havent-hi 
moltes persones sense feina, moltes d'elles de llarga durada.

Mirin, aquest Govern municipal, el de l'Alcalde Mayoral, li ha tocat governar aquesta crisi, també a la 
ciutat, que ha afectat, com a la família i a les empreses de la ciutat, doncs a la mateixa en forma de 
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disminució d'ingressos. Per fitxar una magnitud, la despesa corrent de l'Ajuntament en aquests 
moments està, a l'any 2015, estarà en termes de despesa corrent de l'any 2005 - 2006. Veig que el 
senyor Interventor em fa que si amb el cap, i per tant no estic errat. Magnituds econòmiques podríem 
estar parlant al voltant d'una disminució d'uns 20 milions d'euros. I és en aquest context que cal 
emmarcar els pressupostos, no és fàcil fer pressupostos,és molt fàcil fer pressupostos en etapes 
expansives, i és bastant més complicat gestionar els pressupostos en aquesta situació. La nostra 
obligació, com a Govern, és fer-ho, que és el que intentem fer dia a dia, jo crec que els resultats són 
aquí, perquè la nostra obligació, de l'equip de la regidora Aroa Ortego és gestionar adequadament i 
acuradament els recursos públics.
De fet el pressupost del 2015, tal com s´ha dit, té un lleuger decrement respecte al d'aquest any, 
aproximadament, 1.000.000 d'euros. Hi va haver una decisió municipal, del Govern, compartida jo 
crec per la majoria de Grups Municipals de no apujar els impostos municipals l'any 2015, ja portem 3 
exercicis fent aquesta contenció de pressió fiscal perquè allò que estigui en les nostres mans, que és 
la pressió que depèn de nosaltres, doncs no augmentar-la justament per ajudar a les famílies, a les 
persones de la nostra ciutat, també a les empreses de la nostra ciutat. Ja li avanço que una part del 
debat el vam tenir en el Ple d'Ordenances Fiscals, avanço suposo la contesta que li farà la Regidora, 
nosaltres no compartim aquesta bonificació urbi et orbi, que Convergència i Unió ens proposa a tots 
els ciutadans en el tema de l'IBI. No hi estem d'acord perquè nosaltres creiem en un tema que és 
encara que sigui mínimament, en una redistribució de la renda, perquè miri, vostè i jo, vostè i jo, i 
molts ciutadans de Granollers, podem pagar perfectament l'IBI, aquest 3% que vostès ens demanen, 
l'impacte sobre les finances municipals és de 500.000 euros. Les escoles bressols de la ciutat, 
l'aportació que ha de fer l'Ajuntament de Granollers, que com vostè sap perfectament, perquè és una 
persona molt ben informada, doncs aquest any els pressupostos de la Generalitat, si és que s'arriben 
a aprovar, l'increment, o l'aportació respecte a les escoles bressol municipals , també les nostres, és 0. 
Nosaltres hi aportem 700.000 euros, les famílies de Granollers 400.000, i vostès ens proposen allò 
una bonificació urbi et orbe a tots els ciutadans. Miri, segurament hi han famílies i persones que no 
podran fer front a la seva obligació en aquest sentit, i hem arribat, bé, en el pressupost hi haurà una 
partida que ja ha estat comentada, justament per ajudar a aquelles famílies. Ara, aquells ciutadans 
que podem contribuir al sosteniment de les despeses municipals ho hem de fer, senyor Noguera, i per 
tant en aquí, en aquest tema no ens hi trobaran. 

El pressupost que presentem pel 2015, se sustenta bàsicament en tres pilars, el primer són les 
prioritats socials, nosaltres creiem que són uns pressupostos solidaris, que són uns pressupostos 
socialment justos, perquè les úniques partides que no es redueixen, malgrat que aquest any 
segueixen baixant els ingressos i per tant les despeses, les úniques partides que no es redueixen són 
les destinades en sentit ampli a les polítiques socials, cultura i educació. Les polítiques socials en 
sentit ampli, després si tinc temps en referiré a alguna d'elles. Perquè el gran debat que tenim, i que 
tindrem en els propers anys, el gran repte que tenim com a societat, és com es disminueixen les 
desigualtats socials, perquè paradoxalment en aquests darrers cinc anys de crisi econòmica profunda, 
resulta que les desigualtats socials han augmentat. Els que tenen més diners, en tenen més, i la 
majoria, classes mitjanes i treballadores, doncs miri, en tenim bastant menys, per tant aquest és el 
gran repte, i malgrat els instruments de l'Ajuntament són limitats, un Govern progressista i 
socialdemòcrata com el de l'Alcalde Mayoral, no por defugir aquest debat, i no el defug. Hem fitxat 
com a prioritat què? Doncs beques escola, beques a les escoles, a les escoles bressol, en els rebuts 
de subministrament per aquelles famílies que no poden pagar-los, en els rebuts de lloguer, en temes 
d'allotjaments, en avançaments de Pirmis  perquè és una responsabilitat de la Generalitat però no 
paga a temps, en aquelles famílies que ho necessiten, qui avança aquests diners? Doncs la Regidoria 
de Serveis Socials, com el tema de les teleassistències que abans en parlava el Partit Popular, miri, sí 
115.000 euros el que posa l'Ajuntament de Granollers, els usuaris 3 euros mensuals, Govern Central 
0, 0, moltes vegades li he explicat, 0.

Prioritats socials, Pla de Xoc. Pla de Xoc, aquesta ha de ser una proposta de l'Alcalde, en un tema que 
és cert que el Govern del Partit Popular va incrementar l'IBI, però que justament aquests recursos 
també ens han servit  també per les liquidacions positives de l'Ajuntament que se segueixen fent 
malgrat la situació de crisi que vivim i de menors ingressos, perquè tenim la necessitat, crec com a 
societat granollerina, tenim la societat d'acompanyar, i l'obligació d'acompanyar en aquelles persones 
que s'ho estan passant pitjor, i posarem 1.000.000 d'euros en el pressupost d'enguany, amb la 
voluntat d'incrementar-lo, ho expressava l'Alcalde en el Consell Econòmic i Social en funció del 
tancament de l'exercici 2014, si els números són positius, jo crec que serà així, però no sabem encara 
la xifrà, per què? Bàsicament per afavorir nous Plans d'Ocupació, persones aturades de llarga durada 
i sense cap tipus d'aportació en aquests moments. Curiosament, aquelles administracions de rang 
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superior, Govern de l'Estat, Govern de la Generalitat les seves aportacions en els Plans d'Ocupació 
també han brillat per la seva absència, ho hagut de suplir aquest Ajuntament, com ho han fet altres 
ajuntaments, però ho hem hagut d'entomar des del mon local, fins avui 381 persones que han tingut, 
que han treballat gràcies a aquests Plans de Xoc, que s'han fet en el passat i que tornem a proposar 
que s'inclogui, si s'aproven avui els pressupostos de l'Ajuntament.

Seguir endreçant la ciutat, no se quin portaveu ho ha dit, si si, seguirem endreçant la ciutat, perquè? 
Per mantenir els serveis públics, per mantenir els espais públics també els equipaments amb els 
estàndadrs de qualitat que gaudíem els granollerins i les granollerines perquè volem que aquesta 
ciutat segueixi sent una ciutat propera i amable. 5.200.000 euros d'inversions, perquè hi ha una cosa 
que és diu justícia social, intentar redistribuir i hi ha una cosa que també es diu invertir per tal de què 
hi hagin empreses que segueixin treballant perquè també hi han treballadors que viuen d'aquestes 
empreses. Miri, endreçar la ciutat que vol dir? Ampliació del cementiri, la primera fase de la plaça Sant 
Miquel, perquè nosaltres pensem que no només hem d'endreçar la plaça Sant Miquel, sinó que hem 
d'aprofitar aquest eix, a través d'una actuació també que s'haurà de fer pel mig de Roca Umbert per 
connectar aquest barri de la ciutat amb el centre de la ciutat. Una política d'accessibilitat com hem fet 
amb tants i tants carrers de la ciutat. El carrer Corró se n'ha parlat, els camins de Palou, l'ampliació de 
la vorera nord del carrer Agustí Vinyamata, per facilitar l'accés dels veïns i veïnes de la Font Verda, 
més actuacions a Roca Umbert, o actuacions al Pla de Paisatge. S'ha parlat també de les 
instal·lacions esportives.

I el tercer eix, i vaig acabant Alcalde, sobre el que assentem aquests pressupostos, després alguns 
dels temes que han sortit ho contestaré, perquè sinó l'Alcalde em tallarà en la segona intervenció, el 
tercer eix és l'economia, perquè aquest és el gran objectiu, crear ocupació a la ciutat, captar noves 
inversions, per això tots els Grups Municipals ens vam posar d'acord en fer unes modificacions en el 
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, per facilitar, primer que les empreses que hi ha en el municipi, 
les que estan actives, no s'en vagin, perquè puguin créixer. Perquè les noves necessitats que a 
vegades no fa falta que l'ocupació no sigui tan gran, puguin venir. Perquè tots els polígons industrials 
de Granollers tinguin fibra òptica, perquè és una necessitat, Palou Nord ja la té, el Polígon Congost en 
aquests moments el 30% ja està desplegada, i ja els hi puc anunciar que l'any 2015, a la Font del 
Radium també es desplegarà la fibra òptica en funció dels acords que hem arribat amb companyies 
telefòniques. I finalment, el Pla Director del Circuit, que conjuntament amb la Generalitat de Catalunya 
i els altres ajuntaments permetrà noves activitats industrials de coneixement, de formació, comercials, 
lúdiques, al voltant del motor en aquesta voluntat de captar inversions. I seguiré amb els temes de 
l'economia en la segona intervenció.

Alcalde: Moltes gràcies, gairebé tots els portaveus han consumit 12 minuts. Hi ha hagut un equilibri 
evident, en tot cas, ara li pertoca a la Regidora fer la primera rèplica, endavant  

Senyora Aroa: Gràcies Alcalde. Bé, una mica seguint l'ordre de les intervencions, deia el senyor Mur, 
feia referencia a algunes partides que canviaven de nom, té raó, en la meva primera intervenció jo 
també he fet referència a modificacions normatives referents a l'estructura dels pressupostos, que ens 
fan canviar partides de capítols, i alguns noms que també ens fan canviar. Té raó, en tot cas, sí que 
vostè sap que estem a la seva disposició i ho hem estat a disposició de tots els Grups per, en tot cas, 
per atendre a les seves consultes, i aclarir tots els dubtes que tinguessin, sempre es pot fer millor, no 
li dic que no, però en tot cas, jo crec que estava clar l'oferiment d'aquesta Regidora i del seu equip per 
aclarir tots aquests ajustos que poder no quedaven clars. Feia també referència el senyor Mur a tot el 
tema de les modificacions de crèdit, aquí també val a dir que també portem uns exercicis de moltes 
incerteses, com vostès saben, i per tant si no tenim clar o no tenim la garantia de què uns recursos 
ens arribaran, no els continuarem posant en el pressupost, però en tot cas, si arriben evidentment els 
aplicarem i per tant farem la corresponent modificació de crèdit. La modificació de crèdit també ens 
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serveix per explicant-se, i també és una manera de què els Grups puguin fer també un seguiment, i 
sempre dóna peu a aclariments d'execució de pressupost al llarg de l'exercici. També és cert que el 
seguiment de cadascuna de les partides no el podem fer directament des de les Comissions 
Informatives de l'Àrea Econòmica, perquè ara per exemple, per dir ”algo”, adequació de paviments, hi 
ha una partida de 140.000 euros, però en tot cas la seva aplicació, es seguirà en la Informativa de la 
Àrea Territorial, d'aquelles actuacions que es vagin a fer, o d'aquelles propostes que els propis Grups 
de l'oposició poden anar fent al llarg de l'exercici, perquè com vostès saben moltes d'elles no són 
partides tancades en un nom i cognom en la seva totalitat, i per tant, l'aportació pot ser al llarg de 
l'any. Per ultim feia referència a una intervenció molt concreta, i com que hi ha d'altres Grups que 
també hi han fet referència també, doncs ja m'hi refereixo ara, que és la intervenció al carrer Francesc 
Ribas amb el carrer Girona, deixar clar que per l'Equip de Govern aquesta també és una intervenció 
prioritària, i com saben s'estan fent els estudis pertinents per trobar-hi la millor solució de mobilitat i en 
tot aclarir també com ja els hi vaig dir, que hi ha partides perquè en algun moment, a qui li toques, 
pogués fer ja alguna cosa en aquella zona al llarg de 2015.

Pel que fa a la intervenció del senyor Casasnovas, dir-li en primer lloc que coincideixo en les 
referències que feia respecte als pressupostos tant de l'Estat com de la Generalitat, com també en la 
seva reivindicació de la millora del finançament de les Corporacions locals, vostè sap que aquesta 
Regidora ho ha repetit en moltes ocasions, i per tant m'ha afegeix-ho de nou a la seva reivindicació. 
Ha detallat el conjunt de propostes del seu Grup, aquelles que hem inclòs i des del nostre punt de 
vista són més els punts d'acord en tot cas que els punts de desacord, cosa que celebro, crec que és 
l'any que hem estat més a prop pel que fa a propostes d'inversions. En tot cas vostè ha volgut detallar 
aquelles que finalment no s'han inclòs, degut a que, vostè també sap, que els recursos són limitats i 
que també hi ha actuacions necessàries a la ciutat més enllà de totes aquelles que vostè poguí 
proposar, però en tot cas sí que m'agradaria allò posar èmfasi en aquelles en les que hem coincidit .

Pel que fa al que deia el Grup del Partit Popular, em sap greu, jo crec que hi hagut un malentès, però 
en tot cas sí que m'agradaria deixar clara la filosofia alhora de poder-nos posar d'acord amb l'apartat 
de les inversions. El que es va fer des de l'Equip de Govern, és fer una proposta absolutament oberta i 
per tant crec que és la manera de què estiguem menys encorsetats de quina és la quantitat que 
podríem destinar a inversions i per tant que cada Grup deixes volar la seva imaginació entre cometes 
alhora de fer propostes, així ho vam reiterar en la primera tramesa d'informació, i la Regidora també 
ho va explicar així en cadascuna de les trucades als diferents Grups. En tot cas nosaltres considerem 
que aquesta és la manera de ser més oberts i d'incloure més coses i per tant la bona noticia és que hi 
havia moltes coses que vostè proposaven que nosaltres també considerem necessàries per fer-hi una 
actuació en la ciutat. Parlava de què el Pla de Xoc havia de tenir més diners. Bé, em pot semblar bé, 
però en tot cas el que nosaltres demanàvem també és per no perdre l'equilibri saber d'on traíem 
diners, és a dir, quines partides reduíem. I feia referència també vostè a la partida del fons de 
contingència com un calaix de sastre, i també li haig de dir que no tot val, és a dir, no es per despeses 
inútils com m'ha semblat que vostè deia, sinó que aquesta partida el que ens permet és fer front a 
possibles sorpreses que ens podem trobar al llarg de l 'exercici i a més l'experiència ens diu, que tenim 
sorpreses, a vegades, quan anem aplicant els pressupostos, i per tant, si en algun moment hi ha una 
necessitat d'inversió evidentment podem recórrer a aquest fons de contingència, i també si hem de fer 
front doncs a incompliments de convenis per part d'altres administracions que vostè sap aquestes 
situacions ja s'han produït anteriorment, per tant el que farem, no posarem en perill la bona salut 
financera de l'Ajuntament i per tant nosaltres continuarem aplicant els criteris de prudència que hem 
aplicat fins ara. Feia referència també a la Residència, també és una proposta que ens va fer l'any 
passat la Residència del carrer Tetuan, li repeteixo i vostè mateix ho ha dit en la seva intervenció, que 
es tracta d'una competència que no és una competència municipal, i per tant sap que l'Ajuntament no 
pot assumir aquest equipament, en primer lloc per un tema de recursos, i d'altra banda perquè la 
Secretària i l'Interventor jo crec que no ens ho permetrien, li recordo que el Govern de l'Estat ens està 
prohibint actuar en molts camps, i en tot cas jo crec que si vol, en parlem un dia perquè seria un 
monogràfic que jo crec que donaria per bastant.

Pel que fa al Grup de Convergència i Unió, que ens parlava de la seva proposta d'una reducció 
universal del 3% de l'IBI, com deia el senyor Terrades, això suposaria uns 500.000 euros menys 
d'ingressos i per tant també ens caldria que ens digués quines actuacions, quines activitats que hi ha 
en el pressupost deixaríem de fer. Ja ens tenen acostumats que ens fan propostes sense haver de 
sacrificar res, però en tot cas l'obligació d'aquesta Regidora i l'obligació d'aquest Equip de Govern, 
com els hi deia als senyors del Partit Popular, és vetllar per l'equilibri pressupostari. Nosaltres no 
compartim fer-ho a tothom, ja que la seva proposta crec que no discrimina nivells de renda, ni nivells 
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de valor cadastral dels beneficiaris d'aquesta reducció, per nosaltres les prioritats són aquelles unitats 
familiars que actualment estan patint una greu situació per tenir o tos els seus membres a l'atur o 
perquè fins i tot tenint ingressos es troben per sota del llindar de la pobresa, i precisament perquè 
aquesta és la prioritat, hem dotat aquella partida de 100.000 euros, que podria ampliar-se via fons de 
contingència, per exemple, si és que ens trobéssim que queda curta. Però no només hem fet aquesta 
mesura, ho fem també mitjançant una ampliació de les beques, amb una millora de la despesa lligada 
a la Llei de la Dependència, amb més recursos a atenció domiciliaria, i amb 4 edicions del Pla de Xoc, 
que concreten precisament multitud de mesures d'emergència social, de contractació, de reactivació 
econòmica. Hem repetit diverses vegades que és la quarta edició, però en tot cas, m'agradaria dir que 
significa, quants recursos estem abocant, i per tant, estem donant prioritat a aquestes necessitats. Un 
milió d'euros el 2012, un milió d'euros el 2013, un milió i mig finalment el 2014 i un milió el 2015, amb 
la possibilitat d'ampliar-lo mig milió més si tanquéssim amb una bona liquidació, per tant, en el 
moment actual, estem parlant de 4 milions i mig d'euros i que a més a més, cada exercici hem anat 
avançant en els calendaris i per tant li hem donat màxima prioritat i màxima celeritat com crec que 
també demanava el senyor Mur, en la seva execució, perquè la situació és d'emergència i per tant la 
necessitat és que ho resolguem ràpid. De tota manera tampoc em vull allargar més, perquè la 
proposta que vostè fa, des del nostre punt de vista, és més una discussió d'Ordenances Fiscals que 
poder no vam abordar prou àmpliament, i per tant no m'allargo. I per ultim posava vostè com un dubte, 
m'ha semblat que dubtava de si efectivament reduíem l'endeutament, doncs li torno a confirmar per si 
no ha quedat prou clar, que a finals de l'exercici 2015 haurem reduït l'endeutament en un milió i mig 
d'euros, i que aquest seria doncs el quart exercici en què l'endeutament del grup Ajuntament es 
redueix, per tant perquè no tingui dubtes. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, obrirem el segon torn, endavant senyor Mur, té la paraula.              

      
Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Només alguns aclariments. Jo no he parlat de noms que hagin canviat, i 
això a més a més és una cosa que es resol fàcilment, perquè se'n pot parlar allà on toqui, i ja està. Jo 
parlava de què darrere de partides pressupostàries, que tenen el nom que han de tenir, més igual quin 
sigui, hi ha projectes, hi ha projectes, i el que demano, el que hem demanat durant aquests 4 anys 
reiteradament és que el dia que parlem del pressupost de la ciutat parlem d'aquests projectes, de 
quins són, la Regidora deia "si hem de fer voreres, no se quines" però el departament que demana a la 
Regidora d'Hisenda uns diners per fer voreres si que sap quines, i ara aquest tema és un detall menor, 
que segurament no cal explicar, però si que quan a darrere d'una partida pressupostaria hi ha un 
projecte d'una certa importància, crec que valdria la pena que en el Ple dels Pressupostos no 
parléssim tant de números i parléssim més dels projectes, el senyor Terrades deia que darrere els 
números hi ha coses, és clar que sí, només faltaria que no hi hagués res, de totes maneres, volia dir 
que nosaltres coincidim amb l'Equip de Govern en el sentit de què fer pressupostos avui, bé, durant 
aquests 4 anys, diguem durant aquesta legislatura, però cada vegada més, és complexa, és difícil, els 
ingressos són menors, per tant, s'han de fer equilibris, en som conscients, l'únic que demanem és que 
precisament per això, potser el que caldria es plantejar els pressupostos d'una forma diferent, potser 
per això el que caldria és haver innovat una mica en el tema dels pressupostos, precisament per 
intentar trobar solucions que no fossin fer el mateix de sempre però amb menys diners, que suposo 
que ha de ser complicadíssim barallar-se els diferents membres del Govern per cadascú vol 
arrossegar lo seu, ja sabem de què va això. 

En tot cas aquesta és la primera observació, la segona observació seria dir si realment hi han 
dificultats per fer els pressupostos, llavors executem-los del tot, tenim dades i podrien estar 
equivocades potser però de pressupostos inicials de despeses versus liquidat, l'any 2011, per 
exemple, vam exhaurir el pressupost, el vam executar, de fer el vam executar més del 100%, em 
sembla que aquí hi va haver un primer Pla de Xoc, i suposo que això va fer que saltes la caixa, 
diguem-ho així. Però el 2012, l'execució del pressupost en quant a despeses, per tant no a lo que es 
refereix a inversions, ja va ser d'un 94% només, i en el 2013, va ser ja només d'un 90%, per tant, 
ostres, hem anat deixant d'executar un pressupost, estic només referint-me a temes despeses, per 
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tant, no a inversions, que en un moment de complexitat, en un moment que és difícil i tots hi estarem 
d'acord, em sembla que tota la sala hi està d'acord, que és un moment difícil, no estem executant el 
pressupost al 100%. En aquest sentit, el que demanem és l'esforç perquè es faci, no passa res.

I en tot cas, insisteixo en la idea que amb la Regidora potser no ens hem entès en la meva explicació 
anterior, no és tant els noms de les coses, de les partides pressupostàries, que això és un rollo, que 
ningú entén, perd eh, sinó els projectes que s'amaguen, que s'amaguen, els projectes que tenim 
previst fer darrere d'aquestes partides pressupostàries, això dóna claredat, això dóna un compromís 
molt més transparent, això facilita que els partits municipals , que els Grups Municipals de l 'oposició ho 
podem compartir amb més seguretat o fins i tot diguem-ne no compartir sinó hi estem d'acord, però 
això ajudaria molt a què en els pressupostos poguéssim donar molt més suport a l'Equip de Govern. 
Gràcies.

 Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Casasnovas, té la paraula, endavant. 

Senyor Casasnoves: Gràcies Alcalde, com bé ha dit la Regidora, aquest any l'Equip de Govern ha 
acceptat moltes de les propostes que s'han fet des del nostre Grup. Ja he comentat abans que fèiem 
una valoració positiva de la negociació, del diàleg, i la facilitat per arribar a acords. De totes maneres, 
com he fet, com he explicat a la primera intervenció, ens hagués agradat d'aquelles propostes que no, 
que l'Equip de Govern no ha acceptat i que nosaltres que són, que entenem que són unes propostes 
que representen un perfil més polític i més d'esquerres no tant de gestió de la ciutat, d'urbanisme, 
doncs que ens hagués acceptat alguna d'aquestes. El Pla de Xoc ja li he dit, no? Del fons de 
contingència directament podíem haver aplicat 1.500.000 euros, però després n'hi ha, de les altres 
propostes que no han estat acceptades, que entenem, com vostè diu, no n'hi ha diners, per arribar-hi a 
tot, però el que no representa per les arques municipals una despesa com poden ser unes obres com 
les del Cementiri de 500.000 euros, és el fer els estudis, uns estudis no tenen uns costos elevats, sinó 
que el que ens hagués agradat des de l'Equip de Govern en aquestes propostes és veure que tenien 
les seves polítiques cap aquí, és dir, fer un estudi per la implantació del carril bici i dels aparcaments 
segurs, i si no ho podem implementar durant l'any que ve, doncs més tard. O el tema de 
municipalització dels serveis, no? Demanàvem fer un estudi i d'això és de lo que es tractaven les 
nostres propostes. A part de qüestions urbanístiques de millora de la ciutat, també unes altres d'un 
perfil més polític i de veure la ciutat d 'una altra manera. 

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Gutiérrez, endavant.                                        

Senyor Gutierrez: Gràcies senyor Alcalde. La aportación del Ayuntamiento a Granollers Mercat  
representa el 1,4% del presupuesto municipal.
La aportación a Granollers Audiovisuals, el 0.68%,  la de Granollers Escena, representa el 1,68% del 
presupuesto, y la de Patronato del Museo, un 1,15%
Esto hace un total de 3 millones 600 mil euros. Que el Ayuntamiento inyectara el próximo año a las 
empresa que he citado.

Pues miren, ¿saben lo que representa que el Ayuntamiento deje de cobrar las cuotas a los mayores y 
dependientes? Creo que ya lo he dicho antes, el 0,066%, prácticamente la décima parte de la 
aportación de Granollers Audiovisuales.
Pensamos que nuestros mayores se merecen que les dediquen esta pequeña cantidad.
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I per continuar lo que m'ha contestat el senyor Terrades, miri, amb aquests 3 euros que deixaria de 
pagar aquestes persones tindríem per un got de llet cada dia durant tot un mes, crec que és 
suficientment important aquesta quantitat, tot i que sigui petita, ja ho ser, però jo crec que és una cosa 
que són 49.000 euros més que demanem, simplement, ja ser que es paga una altra quantitat, ho se 
perfectament, seria incloure a la quantitat que es paga incloure aquest 49.000 euros que no és res.

Després, ha parlat la senyora Aroa que el carrer Francesc Ribas és una actuació prioritària, doncs jo 
penso que també hi estem d'acord, llavors ja podríem començar-la, i començar-la  a arreglar des de la 
rotonda que es va fer fins arribar, una mica abans d'arribar a la cruïlla, que és a on es farà l'actuació 
que calgui en el seu moment. També em deia la Regidora, parlant d'inversions que don trèiem els 
diners, doncs miri nosaltres ja li hem dit al principi, hem dit que en lloc de proposar un milió pel Pla de 
Xoc, li proposaríem 1.800.000, vull dir simplement treure 800.000 o 700.000 euros del Pla de 
contingència, miri que fàcil, deixar 100.000 o 150.000 o 200.000 euros al Pla de contingència. Jo 
abans he dit ja ho se, que no es gasten els diners així com així, però és més fàcil gastar-la si els 
tenim, no? Hi han coses que poder, no ho se, poder s'haurien de  mirar abans de gastar, no gastar per 
gastar, no? I aquest cas em voldria referir a un cas que més d'una vegada ja li  he dit, no? Al Francesc 
Macià, lo que és l'entrada, que s'ha fet una nova entrada, una porta que s'ha fet, al Museu de la Tela, 
ja teníem 3 entrades, i una, sense barreres arquitectòniques per carrer Industria que podia passar 
tranquil·lament i no haver obert un altre, com s'ha obert, pel carrer Francesc Macià.

Després una altra cosa que volíem dir, és una altra historia però bé, ens van demanar el pressupost 
de lo que valia el Parc de Ponent, per arreglar lo que era el llac, ens van dir de paraula, això sí, ens 
van dir uns 100.000 euros, alhora de la veritat vam demanar la facturació, i ens van donar 35.000, és 
un 30%, el 33%, del pressupost que ens van dir. 

Alcalde: Gràcies. Endavant senyor Noguera.

Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde. Recordo moltes vegades que la senyora Regidora comenta 
que quan parlem sobretot de les Ordenances Fiscals, que vostès el que han fet és aplicar la Llei, i ara 
jo diria que, en fi, al nostre entendre equivocadament, no estarien aplicant la llei amb la proposta que 
fem nosaltres, perquè això està a l'article 9 de la Llei d'Hisendes Locals, i diu una cosa que no és 
exactament certa del tot, és a dir, en el tron de la rèplica seva, de dir “és que nosaltres fem aquesta 
proposta de caràcter universal”, està clar, però és que no ho diem nosaltres, ho diu la pròpia Llei, 
perquè el pagament de l'IBI, ja es modula en funció dels valors cadastrals que tenen els immobles, 
no?, però no es paga l'IBI en funció de la renda de les persones, és a dir, això és la pròpia concepció 
d'aquest impost, i aquesta bonificació, està prevista de caràcter universal, per tant aquí no podem 
posar una progressivitat com sí que hi és en l'Impost de la renda de les persones físiques, que abans 
el senyor Terrades deia, vostè i podem pagar l'IBI, bé, escolti, a tots, jo no se si ha vostè li passa, però 
en tot cas, escolti, segurament els que estem aquí no li importarà a ningú les meves finances 
personals, però tots hem de fer equilibris, tots n'hem hagut de fer, segur, i hem hagut doncs de refer 
determinades quotes que pagàvem, etc., per tant, quan nosaltres ens referim a això, i vostè doncs feia 
esment també a què són socialdemòcrates, nosaltres entenem que aquesta és una mesura 
socialdemòcrata, precisament en aquests moments, i vostè ho deia, aquí hi ha hagut una regressió de 
la classe mitja. Parlava doncs una mica aquesta retòrica, eh, també, a mi no m'agrada caure en 
aquesta retòrica que els rics més i els pobres són més pobres. I certament hi ha un rerefons cert en 
això, però lo que si és cert és que la classe mitja ha fet una regressió en això, per tant mesures 
socialdemòcrata en ajudar a totes les famílies amb aquesta reducció que és, és dir, que lo que és pot 
aplicar la llei, sense anar més enllà senyora Regidora d'unes rendes que puguin tenir els ciutadans i ja 
pagaran per elles, ja ho he dit abans, la renda determina pagar amb unes tarifes determinades, amb 
uns percentatges que pugen més en funció de la renda, com no pot ser d'altra manera, i altres 
impostos, per tant aquí  hi ha segurament una doble i una triple imposició, com he dit abans, per tant, 
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ajudem des de la ciutadania, des de l'Ajuntament de Granollers, que és l'administració més propera al 
ciutadà perquè això es posi de manifest.

Ho deia un dia, senyor Terrades, pregunti a la gent que paga a l'IBI i que li sembla, no?, bé, doncs la 
gent es queixa, que paga doncs un IBI molt elevat, evidentment el que té una renda molt elevada, 
doncs escolti, bé, serà més relatiu, està clar, però el que no podem fer és fer una norma diferenciada 
de lo que diu la pròpia Llei, quan tornem a reformar la Llei d'Hisendes Locals ja hi afegirem si cal una 
progressivitat, però de moment no hi és, per tant, escolti entenem nosaltres que és una mesura 
possibilista i més i ja m'ha quedat clar quan m'ha dit que hi ha un desendeutament, que ha baixat 
l'endeutament, i ha dit, si he pres les notes, si no les he pres malament abans, que aquesta reducció 
de l'endeutament suposava un estalvi financer de la despesa financera del 2015, de 290.000 euros, si 
estalviem en cost financer 290.000 euros, si tenim una previsió de contingència de 900.000 euros, i ja 
estem dient, i vostè ho ha dit abans, que aquest Pla de Xoc previst d'un milió d'euros pot ampliar-se 
fins a un milió i mig d'euros, doncs, escolti, segur que hi ha cabuda per arribar a aquest mig milió 
d'euros de cost fiscal que suposaria aquesta reducció via bonificació, en el pressupost del 2015, vostè 
deia abans això ja ho havien d'haver dit a les Ordenances Fiscals, nosaltres ja vam llençar aquesta 
opció a les Ordenances Fiscals, però és que si ara posem una partida de 100.000 euros, per bonificar 
l'IBI a famílies amb menys recursos, i de la que ja hem reiterat que ja hi estem d'acord, bé, doncs 
podem possibilitar això, que hi hagi aquesta bonificació de l'IBI ampliant aquest import de pressupost.

I més amb les inversions, torno a dir, que no he dit res abans, en fi, la política és una qüestió de 
prioritats, en les inversions hi ha 300.000 euros a Informàtica i Telecomunicacions, el 2015, però és 
que ja venien del 2014 i hi havia una partida encara diria més elevada, fins a 500.000 euros, si no em 
falla la memòria, en tot cas, ho deixo aquí, perquè ara no voldria ser imprecís en aquest sentit. Hi ha 
també 109.500 euros d'adequació d'edificis municipals, segurament necessari, però són 109.500 
euros, i d'altres partides de renovació, de pavimentació, d'accessibilitat, que hi estem d'acord, però en 
fi, doncs, som conscients que podríem retocar partides per donar cabuda a aquesta bonificació com 
diem de l'IBI i ajudar en definitiva, no és premiar al ciutadà perquè si, sinó és incentivar al ciutadà 
doncs per ajudar-lo, per ajudar a les famílies, a les persones, per incentivar la promoció econòmica i 
per ajudar també en definitiva a la creació de llocs de treball .

I em sembla que no em deixo res. Bé, me deixat una cosa abans, i era les mesures concretes del Pla 
de Xoc, que ja les vam llençar, les sap la senyora Regidora Andrea Canelo, i ara en tot cas tampoc 
passaré a desgranar, però en tot cas les tenen vostès, nosaltres hem fet aportacions, i abans vostè ho 
deia, també ho deia el senyor Pep Mur, som els Grups de l'oposició, a mi m'agradaria dir som Grups 
de contribució, també, perquè si avui estem discutint aquí propostes que els hem fet tots els Grups, 
home, fem oposició perquè toca fer oposició, però som Grups de contribució, a vegades també estaria 
bé dir-ho nosaltres mateixos i també ho agrairien els ciutadans. El senyor Pep Mur deia una cosa que 
els ciutadans no entenen res, segurament hem de millorar el llenguatge, eh, el meu  mateix, no? Que 
a vegades la companya em deia: ets massa tècnic a vegades, segur que hem de millorar el 
llenguatge. Però el que si entenen, és una cosa: és que fem coses per donar màxima prioritat a això, a 
les famílies que necessiten més recursos i per això nosaltres pensem en aquesta mesura, més enllà 
de posar-nos d'acord amb prioritzar determinades inversions. Que jo crec que aquí hagués tingut que 
fer un esforç el Govern Municipal doncs per, en fi, escoltar les propostes però anar una mica més 
enllà, amb les inversions que també hem proposat i de les quals tampoc m'ha comentat res en la 
rèplica i que nosaltres tornem a insistir que són absolutament necessàries per prioritzar-les, de la 
mobilitat com hem dit de la rotonda del carrer Girona, i l'adequació, també pensant amb els ciutadans i 
els veïns d'aquell entorn, de la plaça del Lledoner. Gràcies. I per cert, em deixo una cosa, m'han 
decantat pels missatges, senyor Terrades, seu, i la senyora Regidora, a votar que no als pressupostos 
del 2015. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades té la paraula, endavant. 
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Senyor Terrades: Si, no en tenia cap dubte a l'inici del debat senyor Noguera, però ha estat un debat 
molt propositiu aquest dels pressupostos a diferència d'algun altre que hem tingut.

Estic d'acord amb una cosa que ha dit el senyor Noguera, al final els pressupostos a part de números 
són prioritats, i no passa res i és ben legitim que les seves prioritats i les nostres prioritats no acabin 
coincidint al 100%, i com que no coincideixen al 100%, això els acabi decantant per votar que no als 
pressupostos.

Ara hi tornaré, eh, en alguna de les coses que vostè ha dit, però es que no em puc estar de contestar 
la demagògia a carretades que el senyor Fermí Gutiérrez ens ha fet, i que ja acostuma a fer en el tema 
de les teleassistències. Miri no hi vull posar cap adjectiu perquè vostè i jo tenim "bon rollo", el vull 
seguir mantenint, a banda de què tinguem discrepàncies polítiques, però clar que el Govern de què 
vostè forma part hagi reduït la seva aportació, no a la mínima expressió, no, a 0, en el tema de les 
teleassistències, que tot el cost l'hagin tingut que assumir els usuaris i l'Ajuntament, i que vostè sap 
perfectament que aquelles persones grans de la ciutat que no poden fer front als 3 euros, doncs hi ha 
els mecanismes pressupostaris perquè l'Ajuntament hi faci front i no em parli vostè del got de llet i no 
se que, perquè això és demagògia a carretades, senyor Fermí Gutiérrez.

En el tema de la residència, perquè no quedi dit, em sembla que li ha contestat també la Regidora. El 
problema no és la construcció d'aquest edifici, el problema és el dia a dia. I per tant, l'Ajuntament el 
que està esperant és concertar les places, amb aquella administració que li toca tirar-ho endavant, 
que és el Govern de la Generalitat.

Dit això, miri, és que hi ha Grups que proposen proposen i proposen, cosa també legitima, però que 
no renuncien a res, a cap de les seves propostes, ja ser que no estan en el Govern i segurament la 
seva responsabilitat és proposar, proposar, proposar, eh, miri, quedar bé, hem fet no se quantes 
propostes, i després l'any següent el Govern també les apunta, miri, voreres, senyor Pep Mur, aquest 
any, em diu el Regidor d'Obres, el tram del Camps de les moreres, que ja ho ha explicat el senyor 
Casasnovas, el carrer la Torreta, el carrer Camprodon, la vorera que abans ja n'he parlat de l'Agustí 
Vinyamata, carrer Almogavars, podria seguir, no segueixo, perquè si no se m'acabarà el temps.

Quan entreguem pressupostos tancats ens critiquen, quan presentem pressupostos oberts, ens 
critiquen, eh, no? Alguns Grups, no tots, alguns Grups, però nosaltres preferim que se'ns facin 
propostes, les discutim i podem arribar a acords o no. Per cert en el pressupost de la Generalitat 
d'aquest any, s'ha eliminat el Pla Únic d'Obres i Serveis, que era també una gran ajuda financera pels 
Ajuntaments, per fer inversions, per això la columna que tenen vostès d'aportacions d'altres 
administracions en aquest cas és 0.

El senyor Noguera ens criticava lo de l'administració electrònica, perquè hem de pressupostar tants 
recursos, miri perquè els funcionaris en aquest Ajuntament i en els altres, però en aquest Ajuntament 
ja no van amb "manguitos" senyor Noguera, ja no van amb "manguitos", i a més a més, tindrem una 
cosa que haurem d'aplicar, que a mi em sembla molt bé, que és la Llei de la transparència, i la Llei de 
la transparència, que els ajuntaments tindran un any per adequar-se amb ella i que encara facilitarà 
més la informació pública de les coses que es fan en aquesta casa implica, implica, que el ciutadà, 
ciutadana, es pugui connectar des de casa seva i que les dades d'accés siguin fàcils, i per fer això 
necessitem una administració oberta, i per tenir una administració oberta necessitem reforçar 
l'administració electrònica de l 'Ajuntament, i els equips que l'han de mantenir.

Prioritats socials, si senyor, prioritats socials, el pressupost disminueix perquè tenim menys ingressos, 
i la despesa social, les partides destinades a despesa social, a banda del Pla de Xoc, eh, el Pla de 
Xoc ja no li poso, han augmentat un 12%, el 2015 augmentaran un 12% respecte el 2014, 
pressupostos ordinaris destinats a les prioritats socials  2.904.151 euros, a banda del Pla de Xoc.

Acabo, perquè podríem fer un debat molt llarg, perquè jo crec que aquest és el pressupost, aquest és 
el pressupost del Govern de l'Alcalde Mayoral, del seu Equip de Govern, però no només és el 
pressupost del Govern de l'Alcalde Mayoral, perquè si han sumat propostes d'altres Grups Municipals, 
també del conjunt social, cívic i econòmic de la ciutat, en definitiva, des d'aquest portaveu que els 
parla, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, aquest és un pressupost que és una suma de 
mirades, que és un pressupost que mira sempre endavant, bàsicament pensant en les persones, en 
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els veïns i les veïnes de Granollers . 

Alcalde: Moltes gràcies, la Regidora per fer l'última intervenció senyora Ortego té la paraula,                         

Senyora Ortego: Sí, gràcies Alcalde. Bé, molt breument i començo per la intervenció del senyor 
Noguera, ara el senyor Terrades li deia, li concretava alguna d'aquestes despeses, de les que vostè 
dubtava, o no tenia clar quin era el seu destí, i en tot cas, aclarir que aquesta és la diferència entre el 
seu Grup i la resta dels Grups.

N'hi deuen haver moltes més, però en tot cas jo en vull concretar una, que és que amb la resta dels 
Grups, al llarg d'aquest mes hem pogut parlar de moltes de les partides, hem pogut aclarir molts 
dubtes respecte a quin era el contingut que hi havia darrere d'aquestes xifres i d'aquests noms. I en el 
seu cas li haig de dir que vostè, i no vull personalitzar amb vostè, en tot cas, per part del seu Grup. Si 
em deixa acabar? Gràcies. No hi ha hagut un interès previ amb tot cas per concretar aquestes 
partides i crec que hagués estat interessant, més enllà de què vostès tenien dos propostes 
d'inversions que sí que ens van fer arribar, i crec que les dues les vaig contestar àmpliament. Però en 
tot cas, n'hi havien moltes més que estic segura que n'hauríem pogut parlar i podríem haver arribat a 
un acord, i li haig de dir doncs que per part del seu Grup, aquest interès no ha sorgit fins aquesta 
tarda, i per tant també ho volia deixar clar.

També fer un comentari respecte a una cosa que deia el senyor Fermin que és que semblava que fer 
aportacions a les empreses municipals, com si fos un crim, i no ho és, fer aportacions a les empreses 
municipals, no deixa de ser el reflex, com he dit també en la meva primera intervenció, de la 
descentralització de l'acció municipal a les diferents formes de gestió , ni més ni menys.

I enllaçant una  mica, ja acabaré amb lo que deia el senyor Casasnovas, aquest és sens dubta un 
pressupost d'esquerres, i és el pressupost que necessita la ciutat en aquests moments, i ho és. I  faig 
un resum molt breu en tot cas del que jo crec que és el més destacable, o els trets més diferencials 
d'aquest pressupost 2015, que és l'increment d'un 12,6% de totes les partides de serveis socials, per 
tant més beques, de menjador i de material escolar, aquells 100.000 euros dels quals avui n'hem 
parlat àmpliament per aquelles famílies amb escassa capacitat econòmica per subvencionar l'IBI, més 
atenció primaria, més recursos en els centres oberts, més recursos en l'atenció domiciliaria, i també, 
en temes lligats a dependència.

L'altre bloc, que també n'hem parlat, que és el quart Pla de Xoc, amb un milió d'euros, els hi haig de 
dir, que seria una partida que ens agradaria no tenir-la de reeditar per quart any consecutiu, però en 
tot cas la situació és la que és, i la situació econòmica de l 'Ajuntament ens permet fer-hi front i per tant 
tornem a fer aquesta aposta. I els hi reitero en aquest compromís de si tinguéssim la liquidació d'una 
manera molt positiva, doncs poder ampliar-lo fins i tot, mig milió d'euros més. També vull destacar, i 
repetir la reducció de l'endeutament municipal, per tant, menys despeses en interessos que tindrem en 
els exercicis futurs, i que ja portem 4 anys reduint i que també una menor dependència del sector 
financer.

I per ultim 5 milions d'euros d'inversió, concretades en multituds de partides, però en tot cas sí que hi 
ha moltes partides de grans manteniments, i d'adequació de diversos equipaments municipals, 
escolars, esportius, l'ampliació del cementiri, que és una actuació també important, totes les partides 
de jocs infantils, que també vam ampliar i eren molt reclamades per la resta de Grups, també 
renovació de voreres i adequació de paviments, i en tot cas, repeteixo, amb la inclusió de moltes 
propostes dels Grups. I tot això sense incrementar la pressió fiscal en els tres últims exercicis no ho 
hem fet, i manteniment unes bones liquidacions en els darrers exercicis, això és el que precisament 
ens permet doncs tenir en aquests últims pressupostos un Fons de Contingència que ens permet 
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mirar el futur amb certa tranquil·litat en el sentit de què podríem assumir possibles despeses 
imprevistes que podrien sorgir, que en tot cas amb aquest Fons de Contingència hi podríem fer front. 
Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. En tot cas, alguns comentaris per concloure, intentaré no repetir res del que 
s'ha dit, intentaré en tot cas explicar algunes coses que em semblen interessants tenir en compte en 
aquest debat, perquè probablement en algunes no s'hi ha fet prou alçaprem.

Mireu, s'ha contextualitzat molt bé aquests pressupostos, la situació de crisi, la situació aguda de crisi, 
ja hem parlat del número d'aturats, i hem parlat sobretot d'aquests 52% d'aturats que no cobren 
subsidi. Aquesta franja de gent entre 45 i més anys; que és aquesta franja i la gent més jove 
segurament la que pateix més directament l'estrall de l'atur i sobretot, la gent que té més dificultats per 
trobar un espai en el mercat de treball, un mercat de treball que li dóna l'esquena.

A Granollers, recordem-ho, aquesta xifra val la pena recordar-la, a l'any 2007 hi havien 31.000 llocs de 
treball, avui només n'hi han 25.000, aquest procés ha cremat 6.000 llocs de treball, són molts llocs de 
treball. I en tot cas, aquesta és la gran dificultat i per tant hem de posar sobre la taula sempre que ens 
movem en aquesta situació, que no hem d'oblidar, que no s'ha d'oblidar mai, i que no hem d'atendre 
cants de sirena que ens diuen que tot això ja s'està arreglant, perquè no s'està arreglant, perquè la 
crisi està aquí, i perquè malgrat les xifres macroeconòmiques puguin repuntar, les microeconòmiques, 
les que ens afecten cada dia, estan a on estan, és a dir, estan malament, i per tant, aquest context jo 
crec que s'ha explicat molt bé per part de tots els Grups Municipals , i jo no l'ampliaré.

Però m'agradaria insistir en un aspecte que probablement en el fragor de la batalla quantitativa i 
qualitativa, no hem tingut prou en compte, tots plegats, mireu, estem en un context polític determinat, 
pel que fa referència al món local, estem patint l'agressió més greu que està patint el municipalisme, 
que estan patint els ajuntaments, que estan patint els ciutadans des de que vam recuperar la 
democràcia municipal l'any 79. La Llei Montoro, que va entrar en vigor l'1 de gener d'enguany, 
presenta realment un munt de dificultats, té un objectiu, que és reduir la quantitat i la qualitat dels 
serveis públics que donen els ajuntaments, reduir la qualitat de la democràcia municipal, apartar la 
gent de la quotidianitat, apartar la gent de la proximitat, del lloc on s'expressa millor, i això que 
probablement no es veu en els números, sí que hi és en l'esperit d'aquest pressupost, perquè el 
Govern de la ciutat, durant aquest any, ha tingut que defensar-se contra aquesta ofensiva brutal del 
Govern Central, retallant econòmicament, però sobretot eliminant d'una manera dràstica tot una serie 
de competències, recordeu la Llei famosa d'en Montoro, l'ARSAL, intenta treure dels ajuntaments els 
serveis socials, l'educació i la promoció econòmica, pilars essencials pels que estem lluitant, pilars 
essencials per construir la societat que volem.

I per tant, quan fem els pressupostos els fem amb aquesta motxilla tan pesada a l'esquena, amb un 
Govern que ens ha situat en les trinxeres, i ho hem de dir, i ho hem de dir sense manies, ens han 
situat als governs locals a  les trinxeres, i ens hi han situat eliminant d'una manera també, o posant tot 
un munt de dificultats a la gestió, que ens fa molt difícil, en els cossos nacionals per suposat, però 
també en els que hem de prendre les decisions, el poder fer les coses en el sentit del legalisme que 
han posat sobre la taula, han volgut, des del Govern Central, substituir l'administració que volem per 
les persones per una administració de paper, i ens hi resistim, i ens hi resistim. Aquests pressupostos 
s'hi resisteixen, aquests pressupostos volen donar, per sobre de tot, la força del municipalisme, de la 
ciutadania, dels ciutadans, i en això hi estem tots d'acord, per tal de que sigui impossible tirar enrere.

No volem uns ajuntaments que només serveixin per apagar i encendre les llums al vespre, volem uns 
ajuntaments transformadors, capaços de parlar amb la ciutadania, això és el que volem. I això és el 
que defensem en aquests pressupostos. Uns pressupostos fets amb molt rigor, amb molt rigor, i amb 
molta austeritat i a partir d'una gestió molt acurada, molt acurada, perquè afortunadament aquest 
Ajuntament tanca bé els números precisament pel rigor, per l'austeritat i per la gestió acurada i per la 
qualitat dels serveis tècnics d'aquesta casa, de tots els serveis tècnics d'aquesta casa.
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Per tant, hem fet un pressupost que el que vol és seguir posant sobre la taula la confiança en els 
ciutadans per seguir escrivint el seu propi futur . Mireu que senzill i que difícil , es tracta d'això, es tracta 
de què en aquest pressupost, en el que fem des de l'Ajuntament podem seguir mirant endavant, i 
podem seguir construint futur. I òbviament, fent-ho amb unes prioritats, al costat dels més febles,  al 
costat de la gent que pitjor s'ho passa, perquè el que volem és construir una ciutat en la que la cohesió 
sigui l'element central i l'equitat sigui el que ens expliqui, com a ciutadans i com a ciutadania. Per tant, 
això és el que vol fer aquest pressupost, ho fa amb números, però hi ha aquest concepte darrere, el 
concepte de mirar endavant, a partir de la confiança, de la ciutadania amb ells mateixos. 

Deixeu-me entrar en alguns matisos de temes que s'han escapat en algunes intervencions, i que els 
haig de puntualitzar, molt breument, molt breument. Mireu, pel que fa l'execució pressupostaria, 
aquest Ajuntament és dels que més alta execució té de Catalunya, i no són paraules, fa falta només 
anar a contrastar i comparar l'execució pressupostaria d'aquest Ajuntament amb qualsevol altre, 
estem a la banda alta, i està bé, i no és mèrit només del Govern, que també, és mèrit dels equips 
tècnics d'aquesta casa, que són bons. Per tant, rigor, i gestió acurada.

Gent gran, aquí  m'haig de contenir. Ser gran no vol dir ser pobre. Conec a gent molt gran que és molt 
rica, i per tant la gratuïtat simplement per ser gran és una mala filosofia, la gent gran que és rica ha de 
pagar, la gent gran que és rica ha de pagar. I 3 euros al mes, que és el que costen les 
teleassistències, no és una quantitat excessiva, però en tot cas, no caure, diguéssim, en tornar a dir el 
que he dit mil vegades sobre el Partit Popular, que és veritat. Sí que voldria, quan parléssim de gent 
gran parléssim de polítiques integrals, integrals, i recordéssim que hi ha un programa a Can Bassa 
que es diu RADAR, en el que a partir del voluntariat, i a partir del diàleg amb la gent, estem generant 
una historia, s'està generant una història de molt interès, per tal de contribuir i detectar a la gent que 
està realment en risc, perquè l'objectiu, més que si hi ha més diners o hi han menys diners és buscar 
les formules per reduir la fragilitat, tenir un observatori de la fragilitat, que cada vegada hem de ser 
més nosaltres que no pas altres històries. Per tant aquí s'estan tirant polítiques integrals basades en la 
comunitat, que són les que d'alguna manera han de marcar futur. I per altra banda, es tracta de 
garantir també de garantir la coordinació de tots els serveis per tal de fer eficaç la feina de 
l'administració, tots els serveis, els d'un costat, els de l'altre i els de l'altre. No ens val un Centre 
d'Assistència Primaria que funcioni i que estigui desconnectat dels serveis socials, aquesta és la feina 
que estem fent i que està fent la Maria del Mar Sánchez d'una manera integral. I com que de tant en 
tant hi ha “xuletes”, em passa una dada que jo no tenia, i em diu que els programes amb gent gran, 
que tenim a l'Ajuntament són de 666.800 euros, no són pocs, 666.800 euros, no són pocs. Política 
integral per la gent gran, sumem les coses, sumem les coses. Insisteixo, ser gran no vol dir ser pobre, 
i la gent gran que és rica ha de pagar, és així, ha de contribuir.

Informàtica i Telecomunicacions. Ho ha dit el Jordi Terrades, però no em resisteixo a repetir, i no 
repetiré més coses. A partir del 15 de gener hi ha una Llei que ens obliga a introduir la factura 
electrònica en les nostres relacions econòmiques amb les societats anònimes i les societats limitades. 
Això vol dir que és una Llei que no hem fet nosaltres, però que ens sembla bé, eh, això vol dir un canvi 
d'aparellatge brutal, permanent. Sí, efectivament, durant uns anys haurem de fer inversions en matèria 
informàtica, ho haurem de fer-ho, i no ens hauran de caure els anells. Ho farem, si governem nosaltres 
o governen uns altres, perquè l'administració electrònica és el futur, és el present, però encara és més 
el futur, i per tant, nosaltres estem fent un exercici pioner a Catalunya de  posar a l'abast dels nostres 
treballadors funcionaris municipals i de la ciutadania, l'administració electrònica com un element de 
millora qualitativa de la gestió municipal , de la relació dels ciutadans amb l 'administració. I pel que fa a 
les oficines municipals, home, miri, tots aquests diners que vostè deia que es podien retallar de les 
millores de les oficines municipals bàsicament serveixen per reduir despesa. Els edificis municipals, 
les actuacions que fem en aquests moments majoritàriament és mirar d'estalviar despesa, és mirar 
d'estalviar aigua i llum, un procés que ens sembla que després acaba tenint resultats reduint la 
factura, perquè com vostè sabrà, la factura elèctrica d'un Ajuntament com Granollers és de 2.000.000 
d'euros, per tant, reduir per exemple un 10% sempre va bé, i per tant aquestes inversions serveixen 
per això.                                                                     

La reducció de l'IBI que proposem no hi cap, no ens hi cap, no es pot anar posant coses de despesa, i 
llavors dir que reduíem l'IBI en mig milió d'euros, no hi cap, i per això hem fet una opció, que és 
adreçar-nos a aquella gent que té dificultats per pagar l'IBI, posar 100.000 euros per aquella gent o per 
subvencionar a aquella gent que no pot pagar l'IBI, ens sembla que es el que toca. Miri, li faig una 
confessió, avui que som poca gent, hagués sigut, és broma, eh, hagués sigut més fàcil, més 
electoralista, fer això, però hagués sigut probablement injust, i segur desequilibrador per les finances 
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locals, i com que el que mirem és cap al futur, i cap els propers 4 o 5 anys, hem de preservar les 
finances locals, per tant miri, no hem caigut en aquest parany, però escolti, probablement en molta 
gent li hagués anat, i segurament hagués tingut molts redits electorals. Lo que fem ara en té menys, 
ho sentim, però és que actuem en consciència, que és el que ens agrada fer quan fem política.                                
I en tot cas, acabo, les prioritats s'han marcat, primer, despesa social, increment de la despesa social, 
fonamental, aquest 12,65% d'increment de despesa social.

Segon, Pla de Xoc. Som l'Ajuntament del Pla de Xoc, som l'Ajuntament del Pla de Xoc, no som el 
Govern del Pla de Xoc, som l'Ajuntament del Pla de Xoc, som la ciutat que ha sabut creat un 
instrument nou i hem d'estar orgullosos. I per tant reiterem aquest esforç i mirarem de suplementar el 
mig milió d'euros, senyor Casasnovas, és clar que sí.

Tercera, i un tema no menor, que no es valora prou, seguim amb l'esforç de no tancar res, en aquest 
moments, en què per un costat l'Estat ens “maxaca” com deia abans, i per un altre costat, per omissió 
la Generalitat ens abandona, escoles bressols, Conservatori de Música, escoles de música, etc. 
Objectiu d'aquest Govern, no tancar res, no hi ha cap servei públic que tingui la ciutat , que s'hagi creat 
per caprici de ningú, sinó és un llarg trajecte de 35 anys de democràcia municipal per construir una 
ciutat de serveis pensats i fets amb les persones. Això és el que hi ha, i per tant el gran esforç és no 
tancar res, aquest és un esforç important, n'hem parlat poc d'això, però no tanquem res, i aquest és el 
gran esforç. I l'altre esforç és seguir invertint, mireu, aquest mandat hem invertit 22 milions d'euros, si 
sumen aquest 5, anirem pels 27, és una bona xifra, i ho hem fet en coses que ens semblem crucials 
pel futur, per exemple en educació, mireu, del 625.000 euros d'educació la majoria van a Montserrat 
Montero, i obres vinculades a què aquest equipament funcioni. En teoria hauríem de fer-ho amb el 
suport de la Generalitat, ho fem en solitari, de nou, de nou, però ho fem, ho fem, i ho farem.

I per altra banda un altre element que també vull destacar és la feina que es fa a Roca Umbert seguint 
apostant de Roca Umbert com aquell espai de la creativitat.

I la cinquena prioritat és seguir gestionant de tal manera que el deute vagi baixant. Deixem el deute a 
38 milions d'euros, a llarg termini, vol dir una xifra que tots els indicadors diuen que és més que 
moderada.

I en tot cas una última referència que m'havia descuidat parlar, senyor Casasnovas, de la bicicleta, 
vostè sap perfectament que estem treballant amb Granollers Pedala, sap perfectament que hem fet un 
exercici per tal d'introduir aparcaments segurs que pensem seguir tirant endavant, això no ho trobarà 
òbviament en el programa d'inversions però sí que ho trobarà en els programes que desenvoluparà la 
Regidoria de Mobilitat que hi són, aspectes vinculats a la bicicleta.

Per tant, acabo uns pressupostos que pretenen construir una ciutat millor, una ciutat de tots, que 
intenten defensar el municipalisme com a un instrument essencial per la democràcia de qualitat. Molt 
bé, en tot cas, substanciant el debat és el moment de la votació. 

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)))),,,,    6666    
abstencions  dels Grups Municipals de  PPabstencions  dels Grups Municipals de  PPabstencions  dels Grups Municipals de  PPabstencions  dels Grups Municipals de  PP    ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111)))),,,,    iiii    5555    vots en contra del Grupvots en contra del Grupvots en contra del Grupvots en contra del Grup    
Municipal de CIUMunicipal de CIUMunicipal de CIUMunicipal de CIU     ((((5555))))

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCSDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS    
DE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    DEL SEU ORGANISME AUTÒNOMDEL SEU ORGANISME AUTÒNOMDEL SEU ORGANISME AUTÒNOMDEL SEU ORGANISME AUTÒNOM    
ADMINISTRATIUADMINISTRATIUADMINISTRATIUADMINISTRATIU     """"PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS""""    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT    
PÚBLICA EMPRESARIALPÚBLICA EMPRESARIALPÚBLICA EMPRESARIALPÚBLICA EMPRESARIAL     """"GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT """"

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

Elaborada la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes autònoms, la 
qual incorpora les modificacions de places existents, distribuïdes pel que fa a funcionaris per cossos, 
escales, subescales i categories, així com també de tot el personal laboral i eventual, alhora que es 
relaciona el nombre de places en situació de vacant i el grup a què pertanyen, d'acord amb la titulació 
exigida per al seu ingrés.

La plantilla i la relació de llocs de treball ha estat negociada en el si de la mesa negociadora, havent 
arribat a un acord respecte aquesta proposta de plantilla i relació de llocs de treball, com consta al 
certificat de la mesa de negociació, que s'adjunta a l'expedient.

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

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  i els articles 126 i 
127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, determinen que les Corporacions locals aprovaran anualment en ocasió del 
pressupost, la plantilla de personal que comprendrà tots els llocs de treball degudament classificats, 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, d'acord amb els principis informadors per a 
l'elaboració de les Plantilles així com el procediment per a la seva aprovació que contenen els 
esmentats articles.

Article 20 i 21 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre d'aprovació de Presupuestos Generales del 
Estado. 

    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 plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Granollers, del seu organisme 
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial 
"Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2015 :

PERSONAL FUNCIONARIPERSONAL FUNCIONARIPERSONAL FUNCIONARIPERSONAL FUNCIONARI

ESCALAESCALAESCALAESCALA SOTESCALASOTESCALASOTESCALASOTESCALA GRUPGRUPGRUPGRUP FCFCFCFC FIFIFIFI VVVV PROMPROMPROMPROM....    INTINTINTINT....

Habilitació 
estatal

Secretaria A1 1

Intervenció A1 1

Tresoreria A1 1

Administració 
general

Tècnica A1 5 4 1

Administrativa C1 46 0 12

Auxiliar C2 19 8 5 9

Subaltern C2 6

Subaltern AP 13 2 1 1

Administració 
especial

Tècnic superior A1 82 11 6

Tècnic mitjà A2 55 24 3 2

Tècnic auxiliar C1 17 2 2

Auxiliar tècnic C2 1
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Serveis 
Especials

Policia 
Local

Inspector Cap A2 1

Sergent C1 5

Caporal C2 10 3

Agent C2 76 1

Comeses 
especials

A1 2

A2 2 3 4

C1 12 2 1

C2 5 1 1 1

Personal 
d’oficis

C1 8 1 2

C2 23 5 3 1

AP 1 4

TOTAL PLANTILLA PERSONAL  FUNCIONARITOTAL PLANTILLA PERSONAL  FUNCIONARITOTAL PLANTILLA PERSONAL  FUNCIONARITOTAL PLANTILLA PERSONAL  FUNCIONARI 388388388388 70707070 44444444 16161616

PERSONAL LABORALPERSONAL LABORALPERSONAL LABORALPERSONAL LABORAL

PLAÇAPLAÇAPLAÇAPLAÇA GRUPGRUPGRUPGRUP    
ASSIMILATASSIMILATASSIMILATASSIMILAT

LFLFLFLF LILILILI LTLTLTLT VVVV PROMPROMPROMPROM....    INTINTINTINT....

Tècnic superior A1 27 2 31 7

Tècnic mitjà A2 20 4 29 5 2

Tècnic auxiliar C1 12 2 14 1

Auxiliar tècnic C2 1 0 12 0

Subaltern AP 4 0 24

TOTAL PERSONAL LABORALTOTAL PERSONAL LABORALTOTAL PERSONAL LABORALTOTAL PERSONAL LABORAL 64646464 8888 110110110110 13131313 2222

PERSONAL EVENTUALPERSONAL EVENTUALPERSONAL EVENTUALPERSONAL EVENTUAL

PLAÇAPLAÇAPLAÇAPLAÇA GRUPGRUPGRUPGRUP    
ASSIMILATASSIMILATASSIMILATASSIMILAT

NÚMERO DENÚMERO DENÚMERO DENÚMERO DE     
PLACESPLACESPLACESPLACES

VACANTSVACANTSVACANTSVACANTS

Directiu A1 6 1

A2 1

De confiança 4
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TOTAL PERSONAL EVENTUALTOTAL PERSONAL EVENTUALTOTAL PERSONAL EVENTUALTOTAL PERSONAL EVENTUAL 11111111 1111

PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONATPLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONATPLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONATPLANTILLA DE PERSONAL LABORAL DEL PATRONAT
DEL MUSEU DE GRANOLLERSDEL MUSEU DE GRANOLLERSDEL MUSEU DE GRANOLLERSDEL MUSEU DE GRANOLLERS     2015201520152015

PLAÇAPLAÇAPLAÇAPLAÇA GRUP ASSIMILATGRUP ASSIMILATGRUP ASSIMILATGRUP ASSIMILAT LTLTLTLT VACANTSVACANTSVACANTSVACANTS

Tècnic superior A1 1

Tècnic mitjà A2 1

TOTAL PERSONAL LABORAL MUSEUTOTAL PERSONAL LABORAL MUSEUTOTAL PERSONAL LABORAL MUSEUTOTAL PERSONAL LABORAL MUSEU 2222

PLANTILLA DE PERSONAL DE L’EPE GRANOLLERS MERCATPLANTILLA DE PERSONAL DE L’EPE GRANOLLERS MERCATPLANTILLA DE PERSONAL DE L’EPE GRANOLLERS MERCATPLANTILLA DE PERSONAL DE L’EPE GRANOLLERS MERCAT     2015201520152015

PLAÇAPLAÇAPLAÇAPLAÇA GRUP ASSIMILATGRUP ASSIMILATGRUP ASSIMILATGRUP ASSIMILAT DIRECTIUDIRECTIUDIRECTIUDIRECTIU LFLFLFLF LTLTLTLT VACANTSVACANTSVACANTSVACANTS

Tècnic superior A1 1

Tècnic mitjà A2 0 7 1

Tècnic auxiliar C1 0 1 2

Auxiliar tècnic C2 0 1 1

TOTAL PERSONAL LABORAL EPETOTAL PERSONAL LABORAL EPETOTAL PERSONAL LABORAL EPETOTAL PERSONAL LABORAL EPE 1111 9999 1111 3333

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar l'actualització de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, del seu 
organisme autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública 
empresarial "Granollers Mercat", amb efectes 1 de gener de 2015, segons document annex.

TercerTercerTercerTercer. Publicar íntegrament la plantilla de personal en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya

QuartQuartQuartQuart....    Publicar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Granollers, dels seus Organismes 
autònoms  i de l'entitat pública empresarial "Granollers Mercat", en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  .... 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    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)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111))))    ,,,,    iiii    9999    abstencions  dels Grups Municipals de  CIUabstencions  dels Grups Municipals de  CIUabstencions  dels Grups Municipals de  CIUabstencions  dels Grups Municipals de  CIU     ((((5555))))    i PPi PPi PPi PP    ((((4444).).).).

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE    
CENTRES CÍVICS DE GRANOLLERSCENTRES CÍVICS DE GRANOLLERSCENTRES CÍVICS DE GRANOLLERSCENTRES CÍVICS DE GRANOLLERS

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:
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1111rrrr.... Per acord de Ple de data 30 de setembre de 2014, s'aprovà inicialment el Reglament de Règim 
Intern dels Centres Cívics de Granollers, establint-se 30 dies hàbils d'exposició pública a comptar des 
de l'endemà de la publicació del respectiu anunci al Butlletí Oficial de la Província, publicació que es 
va produir en data 16 d'octubre de 2014, finalitzant termini d'exposició pública el dia 21 de novembre 
de 2014, durant el qual les persones interessades han pogut presentar les al·legacions que han 
estimat pertinents.

2222nnnn. S'han formulat al·legacions durant el període d'exposició pública de l'esment Reglament per part 
del Sr. Gumersindo Durán Rodríguez, en data 5 de novembre de 2014, amb número de registre 
d'entrades 2014021876.

3333rrrr....    Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 12 de desembre de 2014, el qual 
es reprodueix a continuació:

"En data 5 de novembre de 2014 i amb número de registre d'entrada 2014021876, el senyor Gumersindo Duran 
Rodríguez demana mitjançant instància, que es tinguin en compte les esmenes que ha presentat en relació al 
contingut del preàmbul i a diversos articles dels títols primer, segon, tercer, quart i cinquè, del Reglament de 
Règim Intern dels Centres Cívics de Granollers.

Al respecte d'aquestes al·legacions es realitzen les següents consideracions : 

En relació al PREÀMBUL

On diu:

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

El senyor Duran manifesta que hauria de dir :

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

Es proposa:

Desestimar l'al·legació, atès que els àmbits d'organització i funcionament es troben definits en el document Marc 
General de Centres Cívics de Granollers, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 27 de febrer de 2007.

En relació al TÍTOL PRIMER: Objecte

Article 1. Objecte

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

El senyor Duran manifesta que hauria de dir :
1. L’objecte d’aquest reglament és regular les condicions d’ús , organització i funcionament del conjunt de centres 
cívics de titularitat de l'Ajuntament de Granollers i ubicats a la ciutat de Granollers, ja siguin gestionats de forma 
directa o indirecta.

Es proposa:
Desestimar l'al·legació, atès que els àmbits d'organització i funcionament es troben definits en el document Marc 
General de Centres Cívics de Granollers, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 27 de febrer de 2007.

En relació al TÍTOL PRIMER: Objecte

Article 1. Objecte

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

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

Es proposa:
Desestimar l'al·legació atès que en l'expressió “la implicació de la ciutadania en la construcció del seu propi 
entorn” porta implícita la idea d'abast territorial ampli i no limitat.

En relació al TÍTOL SEGON. Organització.

Article 2. Les Juntes de Centre

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

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

El senyor Duran manifesta que hauria de dir :
3.  Els membres de les Juntes de Centre tenen dret a :
- Participar a les reunions que es convoquin . 
- Fer propostes i demandes relacionades amb la gestió i el funcionament del centre cívic . 
- Rebre informació relativa a la gestió i funcionament del centre
- Rebre informació municipal d’interès en relació al barri d’influència on s 'ubica el centre cívic. 
– Rebre informació d'acord amb els articles 116è, 120è i 121è del Reglament Orgànic Municipal.

Es proposa:
Desestimar l'al·legació atès que no es considera una pràctica normativa eficaç fer una remissió a articles 
concrets d'una altra normativa ja que en cas que aquests es modifiquin també implica la necessitat de modificar 
el present reglament. 

L'article 116 del Reglament Orgànic Municipal preveu que l'Ajuntament facilitarà la més àmplia informació sobre 
la seva activitat i afavorirà la participació de tots els ciutadans en la vida local. Aquest article s'ubica en el títol 
quart del reglament orgànic municipal que es refereix a la informació i participació ciutadana i en concret, a la 
informació als ciutadans. L'article 2 del reglament de règim intern dels centres cívics es refereix als drets dels 
membres de les Juntes de Centre en què es troben representades diferents entitats i en cap cas es refereix als 
drets dels ciutadans i per tant no li resulta d'aplicació el que disposa l'article 116 del Reglament Orgànic 
Municipal, que té un abast molt més ampli que  no pas el de les Juntes de centre . 

L'article 120 del Reglament Orgànic Municipal preveu que l'Ajuntament impulsarà la utilització interactiva de les 
tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la comunicació amb els veïns, per a la 
presentació de documentació i per a la realització de tràmits administratius, d'enquestes i, si s'escau, de 
consultes ciutadanes

L'article 121 del Reglament Orgànic Municipal preveu que les convocatòries i les ordres del dia de les sessions 
plenàries seran objecte de la màxima difusió, en els mitjans de comunicació municipals, taulers d'anuncis dels 
edificis municipals i dels centres cívics i que les ordres del dia seran trameses a les entitats, associacions i 
entitats que ho sol·licitin expressament , a través del mitjà que triïn – correu, fax o correu electrònic-.

Aquests articles també s'ubiquen en el títol quart del reglament orgànic municipal que es refereix a la informació i 
participació ciutadana i en concret, a la informació als ciutadans. L'article 2 del reglament de règim intern dels 
centres cívics es refereix als drets dels membres de les Juntes de Centre en què es troben representades 
diferents entitats i en cap cas es refereix als drets dels ciutadans i per tant no li resulta d'aplicació el que disposa 
l'article 116 del Reglament Orgànic Municipal, que té un abast molt més ampli que  no pas el de les Juntes de 
centre. 

En l'actualitat s'està donant compliment a aquestes previsions publicant la convocatòria i ordre del dia de les 
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sessions del Ple a l'apartat Ple municipal de la plana web de l'Ajuntament de Granollers, de forma que des del 
mateix dia que es convoca la sessió plenària , la ciutadania pugui tenir accés directe al seu contingut . 

Amb aquesta publicitat es facilita al màxim la difusió de les sessions del Ple a la ciutadania i es garanteix el seu 
dret a la participació en els assumptes municipals, atès que la plana web també es pot consultar, d'una forma 
totalment gratuïta, des dels ordinadors que es troben als diferents equipaments municipals , entre ells, els centres 
cívics, de forma que es dóna perfectament compliment a les previsions contingudes als articles 120 i 121 del 
reglament orgànic municipal.

En relació al TÍTOL TERCER: Normes d'ús dels espais dels centres cívics

Article 4. Ús especial d'espais

On diu:
5. Cada centre cívic està definit per l’edifici i la seva dotació tècnica i humana. Els espais susceptibles de ser 
cedits a tots i cadascun dels centres cívics de la ciutat estan identificats al document “Procediment de Prestació 
del Servei de Cessió d'Espais”

El senyor Duran manifesta que hauria de dir :
5. Cada centre cívic està definit per l’edifici i la seva dotació tècnica i humana. Els espais susceptibles de ser 
cedits a tots i cadascun dels centres cívics de la ciutat estan identificats al document “Procediment de Prestació 
del Servei de Cessió d'Espais”, que es pot trobar a...

Es proposa:

Estimar l'al·legació de forma que es proposa el següent redactat a aquesta apartat de l 'article 4:  

5. Cada centre cívic està definit per l’edifici i la seva dotació tècnica i humana. Els espais susceptibles de ser 
cedits a tots i cadascun dels centres cívics de la ciutat estan identificats al document “Procediment de Prestació 
del Servei de Cessió d'Espais”, que es pot consultar a qualsevol dels centres cívics de la ciutat i a la pàgina web 
de Centres Cívics de Granollers.

En relació al TÍTOL QUART: Drets i deures dels usuaris

Article 6. Drets dels usuaris

On diu:
Qualsevol usuari del centre cívic que en fa un ús general té els drets següents :
a) Utilitzar els diferents espais d'ús comú que componen els centres cívics .
b) Trobar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú i les sales i tallers de cada centre .
c) Conèixer el sistema de gestió de reclamacions, queixes i suggeriments per atendre les demandes dels 
usuaris.
d) Ser tractat amb respecte.

– El senyor Duran manifesta que hauria de dir :
Qualsevol usuari del centre cívic que en fa un ús general té els drets següents :
a) Utilitzar els diferents espais d'ús comú que componen els centres cívics .
b) Trobar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú i les sales i tallers de cada centre .
c) Conèixer el sistema de gestió de reclamacions, queixes i suggeriments per atendre les demandes dels 
usuaris. Aquesta informació es pot trobar a...
d) Ser tractat amb respecte.
e) Dret a la informació mitjançant els plafons o taulers informatius, relacionada amb l'activitat de l'Ajuntament, 
d'acord amb els articles 116è, 120è i 121è del Reglament Orgànic Municipal, així com el dret a la participació 
ciutadana en la vida local.

Es proposa:
Estimar parcialment l'al·legació de forma que es proposa el següent redactat a aquest apartat de l 'article 6:  

Qualsevol usuari del centre cívic que en fa un ús general té els drets següents :
a) Utilitzar els diferents espais d'ús comú que componen els centres cívics .
b) Trobar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú i les sales i tallers de cada centre .
c) Conèixer el sistema de gestió de reclamacions, queixes i suggeriments per atendre les demandes dels 
usuaris. Aquesta informació es pot trobar a l'apartat de queixes i suggeriments de la pàgina web de l'Ajuntament 
de Granollers, al telèfon 010, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i als diferents punts d'informació dels centres cívics.  

d) Ser tractat amb respecte.

No obstant no es considera adient afegir la lletra e) amb el redactat proposat per les mateixes raons indicades a 
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l'analitzar les al·legacions presentades a l 'article 2 del reglament de règim intern dels centres cívics . 

En relació al TÍTOL QUART: Drets i deures dels usuaris

Article 7. Deures dels usuaris

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

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

Es proposa:
Desestimar l'al·legació presentada atès que es considera reiteratiu afegir l'adjectiu “raonades” a les indicacions 
del responsable del centre cívic ja que les seves indicacions, en tant que empleat públic, sempre han de ser 
raonades a la vista de la normativa vigent, i no només respecte als apartats d'aquest article 7, sinó de qualsevol 
altre precepte previst a la normativa vigent . 

En relació al TÍTOL CINQUÈ: Infraccions i sancions

Article 12. Infraccions

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

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

Es proposa:
Desestimar l'al·legació presentada pels mateixos motius indicats quan s'han analitzat les al·legacions a l'article 7 
del reglament. 

En relació al TÍTOL CINQUÈ: Infraccions i sancions

Article 12. Infraccions

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

El senyor Duran manifesta que hauria de dir :
3. Tindran la consideració d’infraccions greus :
a) L’incompliment reiterat de les obligacions dels usuaris previstes al reglament .
b) El mal tracte d’obra a altres usuaris o empleats del centre cívic. (reiteració amb l'apartat h) No tractar amb 
respecte la resta d’usuaris i el personal municipal .
c) Causar danys greus a la instal·lació, el material o l’equipament dels centres cívics .
d) Originar per imprudència o negligència accidents greus per a si mateix o per a altres persones .
e) No respectar, per part dels titulars d'autoritzacions de cessions, els horaris d’obertura i tancament del centre 
cívic,
f) No fer ús adequat de l'espai del centre cívic. (S'ha de definir, i diferenciar aquest falta greu (150€) de les dues 
infraccions molt greus (450€)) a) No destinar l’espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies. b) Realitzar una 
activitat diferent a la prevista a l 'autorització de l'espai.
g) Realitzar cap tipus de publicitat pròpia o de tercers sense autorització prèvia del responsable de l’equipament . 
h) No tractar amb respecte la resta d’usuaris i el personal municipal .
i) No mantenir o conservar els espais objecte de la cessió en les mateixes condicions en què es trobaven abans 
de ser cedits. 
j) Manipular, sense autorització, els aparells especialitzats de què disposi l’equipament . 
k) Emmagatzemar objectes i/o productes susceptibles de produir combustió i /o explosió.

Es proposa:

Estimar parcialment l'al·legació presentada, respecte a les lletres b) i h) de forma que es proposa el següent 
redactat a aquest apartat 3 de l'article 12 que comporta una reordenació de les lletres :  

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

No obstant no es considera adient modificar el redactat de la lletra e) d'aquest apartat 3 de l'article 12 perquè els 
horaris d'obertura i tancament del centre cívic els han de respectar no només els titulars d'autoritzacions de 
cessions sinó també totes les persones usuàries del centre cívic . 

Tampoc es considera adient modificar el redactat de la lletra f) d'aquest apartat 3 de l'article 12 perquè cada 
supòsit és diferent. En el cas de l´ús inadequat de l'espai del centre cívic ens referim a un ús de l'espai 
compatible amb l'activitat autoritzada però realitzat de forma incorrecta atenent a les condicions previstes en 
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l'autorització de cessió corresponent , encara que es tracti sempre de l 'exercici de l'activitat autoritzada. 

En el cas de la manca de destinació de l'espai cedit a les finalitats que li siguin pròpies ens referim a l'exercici 
d'una activitat que estigui prohibida segons es preveu l 'article 4 del reglament, tant si es fa un ús adequat o no de 
l'espai. 

En el cas de realització d'activitat diferent a la prevista a l'autorització de l'espai ens referim a l'exercici d'una 
activitat que no ha estat autoritzada prèviament però que tampoc està prohibida segons es preveu l'article 4 del 
reglament, tant si es fa un ús adequat o no de l 'espai". 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111rrrr.... L'Article 49. c) de la Llei 7/1985 de 2 d´abril, Reguladora de les Bases del Règim Local que 
estableix la necessitat de la resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats en termini i, 
l´aprovació definitiva del Ple.

2222nnnn. Articles 60 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, en relació a l'art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, reguladors del 
procediment d'aprovació de les ordenances.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Estimar parcialment les al·legacions presentades pel senyor Gumersindo Durán Rodríguez, 
en data 5 de novembre de 2014 per les raons indicades a l'informe emès pel Coordinador Tècnic de 
Centres Cívics, de data 12 de desembre de 2014.

Segon.- Aprovar definitivament el Reglament de Règim Intern de Centres Cívics de Granollers, que 
incorpora les modificacions de redactat que resulten de l'estimació parcial de les al·legacions,  el text 
íntegre del qual es reprodueix a continuació, i acordar la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, prèvia comunicació al departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya:

"REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DELS CENTRES CÍVICS DE GRANOLLERS

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

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

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

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

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

TÍTOL PRIMER: Objecte

Article 1. Objecte

1. L’objecte d’aquest reglament és regular les condicions d’ús del conjunt de centres cívics de titularitat de 
l'Ajuntament de Granollers i ubicats a la ciutat de Granollers , ja siguin gestionats de forma directa o indirecta .
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2. Un centre cívic, en tant que equipament de titularitat municipal, té per missió i objectiu treballar per a la 
cohesió social organitzant i dinamitzant polítiques de proximitat en un territori concret al qual vol estar arrelat ; i ho 
fa treballant les relacions socials de proximitat amb l’entorn, tot posant al centre de la seva visió estratègica la 
participació i la implicació de la ciutadania en la construcció del seu propi entorn, i a través d’un conjunt de 
serveis i activitats que han de ser per força diverses i canviants en el temps i que no constitueixen l’objectiu en sí 
mateix del centre cívic. L’objectiu és construir cohesió social , comunitat i ciutadania activa.

TÍTOL SEGON. Organització.

Article 2. Les Juntes de Centre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Article 3. Ús general

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

Article 4. Ús especial d'espais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Serà causa de revocació de l'autorització l'incompliment de qualsevol de les condicions indicades a 
l'autorització.

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

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

TÍTOL QUART: Drets i deures dels usuaris

Article 6. Drets dels usuaris

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

a) Utilitzar els diferents espais d'ús comú que componen els centres cívics .
b) Trobar en òptimes condicions de salubritat i higiene els espais d’ús comú i les sales i tallers de cada centre .
c) Conèixer el sistema de gestió de reclamacions, queixes i suggeriments per atendre les demandes dels 
usuaris. Aquesta informació es pot trobar a l'apartat de queixes i suggeriments de la pàgina web de l'Ajuntament 
de Granollers, al telèfon 010, a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i als diferents punts d'informació dels centres cívics.  

d) Ser tractat amb respecte.

Article 7. Deures dels usuaris

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

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

Article 8. Deures dels titulars d'autoritzacions de cessions

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

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

TÍTOL CINQUÈ: Infraccions i sancions

Article 9. Disposicions generals

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

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

Article 10. Òrgans competents

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

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

Article 11. Responsables

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

Article 12. Infraccions

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

3. Tindran la consideració d’infraccions greus :

a) L’incompliment reiterat de les obligacions dels usuaris previstes al reglament .

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

4. Tindran la consideració d’infraccions molt greus :

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

Article 13. Sancions

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

Disposició final

Aquest reglament entrarà en vigor un cop transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases de règim local a comptar des de la  publicació del seu text íntegre al BOP 
Barcelona." 
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SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL SEGON PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI    
ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT,,,,    LLLL''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈS    ,,,,    LA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈS,,,,    
LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS    
SASASASA,,,,    AIXÍ COM LAIXÍ COM LAIXÍ COM LAIXÍ COM L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L''''ESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODEESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODEESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODEESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODE    
COMPRÈS ENTRE LCOMPRÈS ENTRE LCOMPRÈS ENTRE LCOMPRÈS ENTRE L ''''1111    DE GENER I ELDE GENER I ELDE GENER I ELDE GENER I EL     31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2015201520152015,,,,

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

En sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2012, el Ple de la corporació va aprovar l'esborrany del 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de 
Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès,l'Ajuntament de la Roca del Vallès,l'Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona i l'empresa Sagalés SA, per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del 
Vallès.

En data 13 de febrer de 2013, es va formalitzar el conveni entre el  Departament de Territorial i 
Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles,l'Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès , l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la 
Societat Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i La Roca del Valles, amb vigència  fins el 31 de desembre de 
2013.

D'acord amb la clàusula setena del citat conveni, les modificacions que comportin una alteració de les 
condicions econòmiques de les prestacions dels serveis , les parts, mitjançant la formalització del 
corresponent protocol addicional, procediran a les adaptacions corresponents.

En data 28 de gener de 2014 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el primer protocol addicional al 
Conveni entre el Departament de Territorial i Sostenibilitat , l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès , la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la 
Societat Sagalés SA, així com l'aprovació de la pròrroga de l'esmentat conveni per el període comprès 
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2014.

En data 15 de desembre de 2014, mitjançant correu electrònic,  el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, d'acord amb la clàusula setena de l'esmentat conveni, presenta conformitat al segon 
protocol addicional al Conveni, la qual s'adjunta al present dictamen, amb l'objectiu de modificar el 
Conveni esmentat amb la introducció en el conveni de la línia "Xavier Quincoces"; la variació en els 
percentatges de repartiment del dèficit de les línies L1, L20, L21, L22 i L3 que es repercuteix als 4 
ajuntaments;  i l'adquisició de 2 nous autobusos MAN híbrids amb una previsió d'entrar en 
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funcionament a partir de l'1 d'octubre de 2015, com aspectes principals, actualitzant el pressupost 
d'aquestes actuacions per l'any 2015, amb la fixació d'una aportació màxima de 1.444.526,65 euros, 
amb l'objectiu de mantenir l'equilibri econòmic i financer de l'explotació del servei regular de transport 
de viatgers esmentat. Les aportacions econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i 
quanties que es detallen:

Transport urbàTransport urbàTransport urbàTransport urbà     
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers     
((((LLLL1111,,,,    LLLL20202020,,,,    LLLL21212121,,,,    

LLLL22222222    i Li Li Li L3333))))

GranollersGranollersGranollersGranollers     ----    
CanovellesCanovellesCanovellesCanovelles     

((((PIPIPIPI....    CanCanCanCan    
CastellsCastellsCastellsCastells ))))

((((LLLL4444))))

La RocaLa RocaLa RocaLa Roca----    
GranollersGranollersGranollersGranollers

((((LLLL5555))))

LesLesLesLes    
FranquesesFranquesesFranquesesFranqueses     
GranollersGranollersGranollersGranollers

((((LLLL6666))))

Servei delServei delServei delServei del     
TallerTallerTallerTaller    
OcupacionaOcupacionaOcupacionaOcupaciona
llll    """"XavierXavierXavierXavier     
QuincocesQuincocesQuincocesQuincoces """"    
((((LXQLXQLXQLXQ)))) TotalTotalTotalTotal

DepartamentDepartamentDepartamentDepartament     
de Territori ide Territori ide Territori ide Territori i     
SostenibilitatSostenibilitatSostenibilitatSostenibilitat

93.437,74 € 61.461,55€ 154154154154....899899899899,,,,29292929    €€€€

Ajuntament deAjuntament deAjuntament deAjuntament de     
GranollersGranollersGranollersGranollers

679.952,05 € 16.000,00 € 695695695695....952952952952,,,,05050505    €€€€

Ajuntament deAjuntament deAjuntament deAjuntament de     
CanovellesCanovellesCanovellesCanovelles

193.137,35 € 24.123,59 € 217217217217....260260260260,,,,94949494    €€€€

Ajuntament deAjuntament deAjuntament deAjuntament de     
LesLesLesLes    
Franqueses delFranqueses delFranqueses delFranqueses del     
VallèsVallèsVallèsVallès

93.301,12 € 63.168,45 € 156156156156....469469469469,,,,58585858    €€€€

Ajuntament deAjuntament deAjuntament deAjuntament de     
La RocaLa RocaLa RocaLa Roca

39.009,52 € 180.935,27 € 219219219219....944944944944,,,,79797979    €€€€

El Director dels Serveis de Manteniment de ciutat i mobilitat de l'Ajuntament de Granollers, ha emès 
informe relatiu a  l'aprovació del segon protocol addicional al conveni formalitzat el 13 de febrer de 
2013, exposant que per tal d'atendre a l'explotació dels serveis de transport durant l'any 2015, les 
parts, efectuen l'actualització del pressupost i la determinació del seu règim de finançament en base al 
servei prestat l'any 2014 i a les modificacions que a continuació es detallen :

 - Introducció en el conveni de la linia “Xavier Quincoces” .

Per tal de donar cobertura jurídica en aquesta línia amb quatre expedicions diàries en aquest centre  
d’educació especial,  amb títols creats “ad hoc” pels usuaris autoritzats de la mateixa i amb una  
aportació de 16.000 € per part de l’ Ajuntament de Granollers.

- Recursos

S'adquireixen 2 nous autobusos MAN híbrids amb una previsió d'entrar en funcionament a partir de l'1 
d’octubre de 2015. Aquests autobusos s'adscriuran a les línies 1, 20, 21, 22  i 3, i substitueixen als 
busos 24 (matrícula 8220 CCZ) i 25 (matrícula 8230 CCZ). Amb un cost de 332.600 € cadascun, 
aquest vehicles s’amortitzaran a 14 anys 

-Altres

Segons l'estudi realitzat l'any 2014 i adjuntat a l'annex 8 del Conveni, es  varien els percentatges de 
repartiment del dèficit de les línies L1, L20, L21, L22 i L3

Ajuntament de Granollers : de 73,75 % a 67,63 %�

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès : de 8,56% a 9,28%�

Ajuntament de Canovelles : de 14,81% a 19,21%�

Ajuntament de la Roca del Vallès : de 2,88% a 3,88 %�

Quant a l'estimació dels viatgers pel 2015 s'estima  que es mantindren els viatgers de 2014 i per tant 
que s'arribi als 1.029.840 passatgers.

Per tal que complir el requeriment de l'ATM quant als descomptes que poden tenir els títols socials 
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propis G100,C100,LR100,LF100 i T-10 Esdeveniment, T-10 Pensionista i T-10 Estudiants, iaquests 
queden reflectits a l'annex 5 del document.

Es preveu desenvolupar l'app del TRANSGRAN i l'adaptació de la imatge de la totalitat de les parades 
amb un cost estimat de 10.940,00 €

Així mateix proposa que sigui aprovada la pròrroga de l 'esmentat conveni per el període comprès entre 
l'1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2015, en els termes que queden recollits en protocol 
addicional primer.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013, entre el  Departament de Territorial i Sostenibilitat, 
l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles,l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès , 
l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat 
Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i La Roca del Valles,

    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 segon protocol addicional al Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013 
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis 
de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca 
del Vallès,d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat 
Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès,per el període comprés entre l'1 de gener 
de 2015 i el 31 de desembre de 2015 en els termes que queden recollits en el primer  protocol 
addicional al Conveni,d'acord amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa per l'anualitat 2015, per un import total de 695.952,05 €, amb càrrec 
a la partida pressupostària H315.44110.47200. Les aportacions s' efectuaran d'acord amb la clàusula 
sisena del Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Facultar a l' il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del segon 
protocol addicional a què fa referència a l 'acord primer.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de 
Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona i l 'empresa Sagalés SA.

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

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat de Mobilitat i Serveis Municipal , senyor Juanma Segovia.
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Senyor Segovia: Gracias Alcalde. Como decía, hoy presentamos para la aprobación el segundo  
protocolo adicional al Convenio para la mejora de la prestación del servicio de transporte de viajeros 
por carretera para la conurbación de Granollers. Que tiene su origen, como decía la señora Secretaria, 
en el acuerdo aprobado en el Pleno del 27 de noviembre de 2012.

En aquel momento, entendíamos que era la mejor, y única, manera de seguir prestando este servicio 
esencial para el transporte de muchos ciudadanos de estos cuatro municipios. Que es el objetivo final 
de todos los firmantes de este convenio,que no repetiré, y además hacerlo de una manera mucho más 
eficiente. 
Para ello, decidimos ir incorporando las modificaciones que se acordasen en la Comissió de 
Seguiment creada a tal efecto y que se reúne de manera periódica e itinerante.

Fruto de estas reuniones, en el mes de enero de 2014, se aprueba el primer protocolo adicional, a 
través del cual se materializó la compra de dos nuevos vehículos Euro 5, se ampliaron algunos 
horarios en las líneas 1,3,21 y 22, y se unificaron algunas paradas. Y como acuerdo más relevante se 
unificaba la imagen bajo la nueva denominación del servicio ya como TRANSGRAN .

En el protocolo que presentamos hoy, como puntos más relevantes, quisiera resaltar:

Que incorporamos en el convenio la línea “Xavier Quincoces”, que es el servicio que se presta 
mediante cuatro expediciones diarias al Centro Ocupacional Xavier Quincoces .
Se procederá a adaptar la nueva imagen de TRANSGRAN, que ya esta visible en los nuevos 
autobuses, a las paradas existentes.
Se prevé crear una aplicación para móvil con el objetivo de que facilite a los usuarios conocer los 
tiempos de paso en las diferentes paradas. 
La compra de dos nuevos vehículos híbridos que previsiblemente entrarán en funcionamiento en el 
mes de octubre próximo.

Y también se incorporan los cambios ya aplicados durante este año, en la terminología de las líneas 
con la intención de hacer aún más visible la unificación del servicio . Así las antiguas líneas:
La L-415, que da servicio Canovelles-Granollers, pasa a ser la línea 4 
La L-509 La Roca-Granollers, ha pasado a ser la línea 5.
La L-408 Les Franqueses- Granollers ha pasado a ser la línea 6.

Y por último, y en base al estudio realizado durante este año 2014 y que se adjunta como anexo al 
documento del convenio, se ha consensuado entre los distintos ayuntamientos un nuevo porcentaje 
de reparto del déficit de ese servicio. Pasando este a ser:
El Ayuntamiento de Granollers, pasa un porcentaje del 73,75 % a 67,63 %.
El Ayuntamiento de Les Franqueses del Vallès, del8,56% a 9,28%.
Ayuntamiento de Canovelles, de 14,81% a 19,21%.
Y el Ayuntamiento de la Roca del Vallès, de 2,88% a 3,88 %.

Estos son como les decía, los puntos más destacables de este nuevo protocolo. Un protocolo que 
continuaremos explorando para posibles mejoras. 

Un protocolo, que dicho sea de paso, el Departament de Territori i Sostenibilitat y el AMTU, quieren 
exportar como modelo a otros ámbitos de actuación similar al nuestro, porque han demostrado que es 
la manera más eficaz de prestar este servicio.

Y quisiera acabar haciendo referencia, aunque no venga recogido en este convenio, pero si que nos 
afecta como municipios integrados en el sistema de transporte de la Autoritat de Transport 
Metropolita, el hecho de la rebaja en el precio de la T-10. Una rebaja de 35 cts, que pasa de los 10'30 
euros actuales a los 9'95 que costará el año 2015. 

Y con la esperanza de que aunque leve esta rebaja, anime a aumentar el número de pasajeros del 
próximo ejercicio. Muchas gracias.
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L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer .

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde, breument. Només volia destacar com ha fet el regidor Juanma 
Segovia, que després de l'estudi realitzat, la variació de percentatges, en la qual cosa la contribució 
de l'Ajuntament de Granollers serà d'un 6% inferior. I com sap bé, el company Juanma Segovia, no 
podia estar-me de fer el comentari, ja que ell mateix ho ha dit, el gener es va signar un altre conveni, 
en el qual vam tenir el debat sobre el transport de la ciutat, quins vehicles es tenien que fer servir, des 
del nostre Grup vam proposar la utilització de vehicles híbrids o elèctrics, en aquell moment per part 
dels diferents actors, inclòs l'Ajuntament de Granollers no es va optar per aquesta mesura, nosaltres 
creiem que no va ser encertada, i lo que volia dir avui, després de veure de què amb aquest nou 
Conveni sí que hi hauran uns vehicles híbrids, doncs és facilitar la tasca i esperem que continuem per 
aquest camí. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, no ens consta cap altra intervenció. I en tot cas, si que s'ha demanat votació.

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    15151515    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)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111))))    ,,,,    iiii    9999    abstencions  dels Grups Municipals de  CIUabstencions  dels Grups Municipals de  CIUabstencions  dels Grups Municipals de  CIUabstencions  dels Grups Municipals de  CIU     ((((5555))))    i PPi PPi PPi PP    ((((4444).).).).

 
8888).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A REQUERIR AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL IPROPOSTA RELATIVA A REQUERIR AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL IPROPOSTA RELATIVA A REQUERIR AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL IPROPOSTA RELATIVA A REQUERIR AL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I    
OBRES PÚBLIQUESOBRES PÚBLIQUESOBRES PÚBLIQUESOBRES PÚBLIQUES    ((((ARA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATARA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATARA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATARA DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT))))    DE LADE LADE LADE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE LGENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE LGENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE LGENERALITAT DE CATALUNYA QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE L''''IMPORTIMPORTIMPORTIMPORT    
DEDEDEDE    775775775775....501501501501,,,,83838383----€€€€,,,,    MÉS ELS INTERESSOS CORRESPONENTSMÉS ELS INTERESSOS CORRESPONENTSMÉS ELS INTERESSOS CORRESPONENTSMÉS ELS INTERESSOS CORRESPONENTS,,,,    EN COMPLIMENT DEL CONVENIEN COMPLIMENT DEL CONVENIEN COMPLIMENT DEL CONVENIEN COMPLIMENT DEL CONVENI    
SUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES ISUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES ISUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES ISUBSCRIT ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES I    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER LAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER L''''EXECUCIÓ I CONSERVACIÓ DE DIVERSES OBRESEXECUCIÓ I CONSERVACIÓ DE DIVERSES OBRESEXECUCIÓ I CONSERVACIÓ DE DIVERSES OBRESEXECUCIÓ I CONSERVACIÓ DE DIVERSES OBRES    
URBANES EN LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS AMB LURBANES EN LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS AMB LURBANES EN LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS AMB LURBANES EN LA XARXA VIÀRIA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS AMB L''''OBJECTEOBJECTEOBJECTEOBJECTE    
DDDD''''ESTABLIR EL FINANÇAMENT DE LESTABLIR EL FINANÇAMENT DE LESTABLIR EL FINANÇAMENT DE LESTABLIR EL FINANÇAMENT DE L''''ACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE LACTUACIÓ DE L''''ADEQUACIÓ DEL TRAM DE LAADEQUACIÓ DEL TRAM DE LAADEQUACIÓ DEL TRAM DE LAADEQUACIÓ DEL TRAM DE LA    
CARRETERA NCARRETERA NCARRETERA NCARRETERA N----152152152152AAAA,,,,    COMPRÈS  ENTRE LA PLAÇA DE LA CORONA I EL CARRER TORRES ICOMPRÈS  ENTRE LA PLAÇA DE LA CORONA I EL CARRER TORRES ICOMPRÈS  ENTRE LA PLAÇA DE LA CORONA I EL CARRER TORRES ICOMPRÈS  ENTRE LA PLAÇA DE LA CORONA I EL CARRER TORRES I    
BAGESBAGESBAGESBAGES

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Mitjançant acord de Ple de 26 de gener de 2010 es va aprovar el conveni subscrit entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Granollers per l'execució i 
conservació de diverses obres urbanes en la xarxa viària del municipi de Granollers amb l'objecte 
d'establir el finançament de l'actuació de l'adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre la 
plaça de la Corona i el carrer Torres i Bages.

En la clàusula segona de l'esmentat conveni s'establia que el Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques aportaria la quantitat de 775.501,83 euros pel finançament de l'esmentada obra i que 
el Departament de Política Territorial i Obres Públiques faria efectiva la seva aportació prèvia 
presentació, per part de l'Ajuntament, de les corresponents certificacions d'obres.
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SegonSegonSegonSegon....    L'Ajuntament de Granollers va adjudicar definitivament el contracte d'obres per a l'execució 
del projecte d'Adequació de la plaça de la Corona i del carrer d'Anselm Clavé (incloses les places de 
Josep Maluquer i Salvador i de Lluís Perpinyà)  a la UTE CONSTRUCCIONES Y REBAJES ÁRIDS, 
SA i COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, per un 
import total de 3.444.000,00 euros.

Que aquest projecte s'ha executat en la seva totalitat essent l'import del pressupost executat de    
3333....557557557557....858858858858,,,,37373737    € (IVA inclòs), i havent-se aprovat per la Junta de Govern Local les certificacions d 'obres 
que es detallen a continuació, les quals s'han destinat íntegrament a l'actuació subvencionada i s'han 
tramés al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en les dates que s'indiquen amb la 
prèvia aprovació de la justificació corresponent per part de la Junta de Govern Local :

TercerTercerTercerTercer ....    Mitjançant escrit de data 15 de juny de 2012, l'Alcalde s'adreça al conseller de Territori i 
Sostenibilitat i li recorda que, malgrat reiterades reclamacions fetes al departament, encara resta 
pendent de pagament l'import establert en l'esmentat conveni, tot i que les obres a finançar amb 
aquesta quantitat ja han estat executades i justificades en data 10 de maig de 2011.

En data 28 d'agost de 2012 el Conseller de Territori i Sostenibilitat manifesta que el seu departament 
no té dotació pressupostària per tal de fer-hi front i afegeix que, tant aviat com es disposi de crèdit es 
procedirà al seu pagament.

Posterioment, el 24 d'abril de 2013 l'Alcaldia del consistori demana al conseller de Territori i 
Sostenibilitat que informi sobre les previsions que té al respecte, tot advertint que no es renuncia a fer 
les reclamacions formals que corresponguin.

El dia 14 de maig de 2013, en resposta a aquest últim escrit, l'assessora en matèria de Governs 
Locals i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya exposa 
que s'acusa rebuda de l'escrit esmentat sobre el retard en el pagament de diferents compromisos 
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adquirits pel Departament i es dona trasllat a la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana per tal que li 
doni el tràmit mes oportú.

Atès l'informe del tècnic d'administració general de l'Àrea econòmica de 14 d'abril de 2014.

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

I. Articles 3, 4, 6, 8 i 9, 81 i 139 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú .

II. Articles 31 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.

III. Article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

IV. Article 184 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.

V. Articles 303 i 305 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals .

VI. Articles 8, 11, 29, 31 i 48 del Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel que s'aprova el text refós 
de la Llei de carreteres.

VII. Article 4 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de desembre, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei de contractes del sector públic.

VIII. Article 63 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local .

IX. Article 23, 25, 26, 35 i 36 i 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

X. Article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

XII. Articles 88 i 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 
general de subvencions.

XIII. Articles 17.2, 20, 21, 24 i 46 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

XIV. Article 56.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que desenvolupa la Llei reguladora de les 
hisendes locals en matèria de pressupost i despesa pública .

XV. Articles 216.4, 217, 222.4 i 235 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que 
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic .

XVI. Articles 25, 29, 32 i 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

XV. Article 106 de la Constitució espanyola de 1978.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Requerir al Departament de Política Territorial i Obres Públiques  (ara Departament de Territori 
i Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya que procedeixi a efectuar el pagament de l'import de 
775.501,83-€, més els interessos corresponents, en compliment del conveni subscrit entre el 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Granollers per l'execució i 
conservació de diverses obres urbanes en la xarxa viària del municipi de Granollers amb l'objecte 
d'establir el finançament de l'actuació de l'adequació del tram de la carretera N-152a, comprès entre la 
plaça de la Corona i el carrer Torres i Bages.
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Segon. Indicar al Departament de Política Territorial i Obres Públiques (ara Departament de Territori i 
Sostenibilitat) de la Generalitat de Catalunya que, si en el termini de tres mesos des de la data de la 
reclamació, no  dóna compliment a allò que es demana, aquest poden interposar recurs contenciós 
administratiu contra la inactivitat de l 'administració.

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

L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat d'Urbanisme, senyor Jordi  Terrades.

Senyor Terrades: Si molt breument Alcalde. Portem avui a Ple aquest tema, perquè com s'ha exposat, 
es va signar un Conveni amb el Govern de la Generalitat per tal d'adequar l'antic tram de la N-152 
perquè era de titularitat, com  a carretera nacional, de la Generalitat, però és un carrer urbà, perquè 
passes a ser de titularitat de  l'Ajuntament de Granollers, de la ciutat, i per tant el manteniment 
d'aquesta via se'n fes càrrec l'Ajuntament. Estem parlant del tram central, des de la plaça de la Corona 
fins al carrer Torras i Bages, el tram que s'ha peatonalitzat. Aquesta és una obra, que com s'ha 
explicat, el pressupost executat d'aquesta obra va pujar una mica més de 3.500.000 euros, el Govern 
de la Generalitat havia de fer una aportació, una subvenció per l'arranjament d'aquestes obres a 
l'Ajuntament de 775.000 euros. Estem parlant de l'any 2010, encara no s'ha efectuat. Lo més greu, és 
que no s'ha reconegut encara, en el pressupost de la Generalitat aquest deute que hi ha amb 
l'Ajuntament de Granollers, i per això, han passat 4 anys, anirem pel cinquè, nosaltres sí que hem fet, 
l'Ajuntament sí que ha fet front a l'empresa que va executar, que va fer aquesta obra, i per tant, 
sentint-ho molt, li diem al Govern, li estirem una mica les orelles, i li diem: escolti, el que ha de fer és 
pagar, si no anirem al Contenciós.

Avui en la Comissió Informativa, els regidors que en formen part de l'Àrea Territorial, veuran que 
s'havia sotmès un altre punt també en aquesta mateixa condició, que al final no ha anat a Ple, que era 
el Pla de Barris, que en aquí també, el Pla de Barris de les obres i de les actuacions que es van fer al 
Barri Congost de la ciutat, encara ens deuen 1.050.000 euros, però en el transcurs entre que es va fer 
la proposta d'acord a la Comissió fins avui, per part del Govern, s'ha reconegut aquest deute, la cosa 
ens fa pensar que en l'exercici, si hi ha pressupostos, de l'any 2015, s'efectuarà aquest pagament, que 
també val a dir que l'Ajuntament, tant els programes d'obres, com els socials, l'Ajuntament de 
Granollers els ha fet efectiu a les empreses i persones que hi han treballat . 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha demanada alguna intervenció, si? Senyor Gutiérrez té la paraula, 
pel Partit Popular, endavant.  

Senyor Gutiérrez: Sí, gràcies Alcalde. Muy brevemente. Hoy aprobamos parte de lo que este Grupo 
Municipal viene solicitando al Equipo de Gobierno local hace ya mucho tiempo, nos referimos a 
reclamar la deuda que la Generalitat tiene contraída con este ayuntamiento. Por cierto, el 5 de 
diciembre solicitamos a la Regidora el importa global dela deuda y aún no hemos recibido respuesta. 
Esta partida de 775.501,83 euros, más intereses, es lo suficientemente  elevada para que ya hubiese 
sido reclamada, no obstante, aunque tarde, aplaudimos esta reclamación.
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Es una incongruencia que desde la Generalitat se nos justifique este impago porque no hay  dinero, y 
sin embargo sí hay dinero para convocar elecciones  anticipadas en 2012, con un coste de más de 35 
millones de euros en su conjunto, a lo que habría que sumar los 8.000 agentes, entre “mossos 
d'esquadra” y policía local. Sin olvidar los 13 millones de euros que se han malgastado en el proceso 
participativo del pasado 9 de noviembre, sobre el derecho a decir. Y nos preguntamos, derecho a 
decidir: Qué?  

Alcalde: “El Pisuerga pasa por Valladolid, i el Congost per Granollers”. No se si el senyor Terrades vol 
fer alguna rèplica, no se, en tot cas, malgrat la intervenció que ha fet el senyor Gutiérrez tothom  està 
d'acord en aquest punt i per tant l'aprovem per unanimitat. No? Doncs no ens hem entès. Val, val. Jo 
havia anotat que no havíeu demanat votació en aquest punt. Per tant, votem, vots favorables a la 
proposta, serien 19, vots contraris, O, abstencions, 5. Si hi haguessin els marcadors aquells que tenen 
al Parlament, ara sí que haguéssim tingut problemes de recompte. Per tant, queda aprovada la 
proposta

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    19191919    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)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111))))    ,,,,    iiii    5555    abstencions  del Grup Municipal de  CIUabstencions  del Grup Municipal de  CIUabstencions  del Grup Municipal de  CIUabstencions  del Grup Municipal de  CIU     ((((5555).).).).

 
9999).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A ESMENAR LPROPOSTA RELATIVA A ESMENAR LPROPOSTA RELATIVA A ESMENAR LPROPOSTA RELATIVA A ESMENAR L''''ERROR MATERIAL DETECTAT EN LERROR MATERIAL DETECTAT EN LERROR MATERIAL DETECTAT EN LERROR MATERIAL DETECTAT EN L''''ACORD DE PLEACORD DE PLEACORD DE PLEACORD DE PLE    
PEL QUE SPEL QUE SPEL QUE SPEL QUE S''''APROVA DEFINITIVAMENT LAPROVA DEFINITIVAMENT LAPROVA DEFINITIVAMENT LAPROVA DEFINITIVAMENT L''''EXPEDIENT DEXPEDIENT DEXPEDIENT DEXPEDIENT D''''EXERCICI DE LEXERCICI DE LEXERCICI DE LEXERCICI DE L''''ACTIVITATACTIVITATACTIVITATACTIVITAT     
ECONÒMICA DEL SERVEI DE BENZINERA SITUADA A LA CARRETERA BVECONÒMICA DEL SERVEI DE BENZINERA SITUADA A LA CARRETERA BVECONÒMICA DEL SERVEI DE BENZINERA SITUADA A LA CARRETERA BVECONÒMICA DEL SERVEI DE BENZINERA SITUADA A LA CARRETERA BV    5004500450045004,,,,    EN ELEN ELEN ELEN EL    
SECTOR SSECTOR SSECTOR SSECTOR S,,,,    CAL GORDI CAL CATALÀ DE GRANOLLERSCAL GORDI CAL CATALÀ DE GRANOLLERSCAL GORDI CAL CATALÀ DE GRANOLLERSCAL GORDI CAL CATALÀ DE GRANOLLERS

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Mitjançant acord de Ple de 24 d'abril de 2002 es va aprovar definitivament l'expedient 
d'exercici de l'activitat econòmica del servei de benzinera situada a la carretera BV 5004, en el sector 
S, Cal Gordi Cal Català de Granollers.

Que, en el mateix acord es feia constar, entre altres circumstàncies, que aquesta finca estava inscrita 
al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, volum 2.548, llibre 850, finca registral 41.294.

SegonSegonSegonSegon.... Que, Granollers Promocions, SA ha observat un error de transcripció, ja que realment aquesta 
finca està inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, volum 2.543, llibre 850, foli 127, 
amb el número finca registral 41.321 i no pas el volum 2.548, llibre 850, finca registral 41.294.
 
Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret ::::    

IIII....    L'art. 105.2  de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, que diu: "Així mateix, les administracions públiques poden 
rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes".

    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 rectificació del paràgraf primer de la part expositiva de l'acord de Ple de 24 d'abril 
de 2002 de forma que: 

On diu: 
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En sessió plenària celebrada el dia de 22 de gener de 2002, es va acordar prendre en consideració i  
aprovar inicialment la memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació d'una 
Estació de Servei, en règim de lliure concurrència, en els terrenys de titularitat pública situats al sector 
industrial Cal Gordi - Cal Català (Sector S) de Granollers, que correspon a la finca registral núm. 
41.294, inscrita al volum 2.548, del Llibre 850 del Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, 
mitjançant la gestió a través de la societat municipal Granollers Promocions, SA., alhora que es va 
disposar de l'obertura d'un tràmit d'informació pública.

Ha de dir: 
En sessió plenària celebrada el dia de 22 de gener de 2002, es va acordar prendre en consideració i  
aprovar inicialment la memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica d'explotació d'una 
Estació de Servei, en règim de lliure concurrència, en els terrenys de titularitat pública situats al sector 
industrial Cal Gordi - Cal Català (Sector S) de Granollers, que correspon a la finca registral núm. 
41.321, inscrita al volum 2.543, llibre 850, foli 127 del Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, 
mitjançant la gestió a través de la societat municipal Granollers Promocions, SA., alhora que es va 
disposar de l'obertura d'un tràmit d'informació pública.

SegonSegonSegonSegon....Aprovar la rectificació dels apartats primer i tercer de la part dispositiva de l'acord de Ple de 24 
d'abril de 2002 de forma que: 

On diu: 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica 
d'explotació d'una Estació de Servei, en règim de lliure concurrència, en els terrenys de titularitat 
pública situats al sector industrial Cal Gordi - Cal Català (Sector S) de Granollers, que correspon a la 
finca registral núm. 41.294, inscrita al volum 2.548, del Llibre 850 del Registre de la Propietat núm. 1 
de Granollers.
...
Tercer.- ADSCRIURE, a l'empresa municipal Granollers Promocions, SA, el bé de domini públic situat 
al sector industrial Cal Gordi - Cal Català (Sector S) de Granollers, que correspon a la finca registral 
núm. 41.294, inscrita al volum 2.548, del Llibre 850 del Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, 
per al compliment de la seva finalitat, d'acord amb el què preveu l'article 214.1 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'0bres, activitats i serveis dels ens locals .

Ha de dir: 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la memòria justificativa per a l'exercici de l'activitat econòmica 
d'explotació d'una Estació de Servei, en règim de lliure concurrència, en els terrenys de titularitat 
pública situats al sector industrial Cal Gordi - Cal Català (Sector S) de Granollers, que correspon a la 
finca registral núm. 41.321, inscrita al volum 2.543, del Llibre 850 del Registre de la Propietat núm. 1 
de Granollers.
...
Tercer.- ADSCRIURE, a l'empresa municipal Granollers Promocions, SA, el bé de domini públic situat 
al sector industrial Cal Gordi - Cal Català (Sector S) de Granollers, que correspon a la finca registral 
núm. 41.321, inscrita al volum 2.543, del Llibre 850 del Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, 
per al compliment de la seva finalitat, d'acord amb el què preveu l'article 214.1 del Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'0bres, activitats i serveis dels ens locals .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Mantenir inalterable la resta d'apartats de l'acord de Ple de 24 d'abril de 2002.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord a Granollers Promocions, S.A.

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

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
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JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A LA QUERELLAMOCIÓ RELATIVA A DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A LA QUERELLAMOCIÓ RELATIVA A DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A LA QUERELLAMOCIÓ RELATIVA A DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA EN RELACIÓ A LA QUERELLA    
PRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRESPRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRESPRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRESPRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES    
MEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAMEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAMEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAMEMBRES DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

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

Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A aquest fet s’uneix el problema 
de fons que pateix la societat catalana i la insatisfacció profunda d’amplis sectors de la població sobre 
l’actual relació entre Catalunya i Espanya. 

La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut després que el 
poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir votant i aprovant-lo,  s’ha vist agreujada per la 
percepció d’un tracte fiscal injust, l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del PP, i 
les incomprensions i els atacs soferts per elements tan essencials com la nostra llengua, la nostra 
cultura i el nostre sistema educatiu. 

Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents manifestacions demanant 
canvis profunds que permetin superar precisament aquest malestar i en l’exigència, cada vegada més 
creixent, d’exercir el Dret a Decidir del poble de Catalunya.

Hem de lamentar, però, que davant d’aquest repte que és eminentment  d’ordre polític, el govern 
espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General de l’Estat la presentació d’una querella contra el 
President de la Generalitat, la Vicepresidenta del Govern i la Consellera d’Ensenyament.

Per tot això, el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple de l’Ajuntament 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 ::::    

1. Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució viable a la greu crisi 
institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a condicions 
indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement,  haurà de ser sotmesa al 
vot ciutadà.

2. Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu del 9 
de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de criminalització de les 
mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de l’Ajuntament de Granollers al President de la 
Generalitat, a la Vicepresidenta del Govern i a la Consellera d’Ensenyament

3. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat, al President del Govern Espanyol, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC).  

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

 
10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E SOL·LICITANTE SOL·LICITANTE SOL·LICITANTE SOL·LICITANT    
AL GOVERN DE L’ESTAT LA URGENT POSADA EN MARXA D’UN SUBSIDI PER A PERSONESAL GOVERN DE L’ESTAT LA URGENT POSADA EN MARXA D’UN SUBSIDI PER A PERSONESAL GOVERN DE L’ESTAT LA URGENT POSADA EN MARXA D’UN SUBSIDI PER A PERSONESAL GOVERN DE L’ESTAT LA URGENT POSADA EN MARXA D’UN SUBSIDI PER A PERSONES    
DESOCUPADES SENSE ALTRES COBERTURESDESOCUPADES SENSE ALTRES COBERTURESDESOCUPADES SENSE ALTRES COBERTURESDESOCUPADES SENSE ALTRES COBERTURES ....

La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 
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Atès que els programes de garantia de rendes són la base de les polítiques socials. En aquest camp 
venim acumulant retallades successives en els darrers anys, tant a nivell estatal com autonòmic: 
Renda Mínima d’Inserció, prestació per desocupació, Plan Prepara, etc. Això ha provocat que el 
percentatge d’aturats coberts per aquestes prestacions s’hagi reduït de forma important. L’actual 
sistema ja no cobreix ni un terç de les persones en situació de desocupació i aquest percentatge no ha 
parat de davallar d’ençà de l’inici de l’actual depressió econòmica. Només en els dos darrers anys, la 
cobertura de l’atur s’ha reduït en 12 punts percentuals. Es calcula que a nivell d’Estat ja hi ha mig milió 
de llars sense cap ingrés, de les quals més de 100.000 són a Catalunya.

Aquesta problemàtica també té una important afectació a la nostra ciutat, on s’estima que 
pràcticament la meitat de les persones aturades, està sense cap prestació. Això genera una forta 
pressió sobre els Serveis Socials Municipals que han ahagut d’augmentar els seus ajuts d’emergència 
social i reforçar els seus dispositius assistencials .

Atès que el passat estiu els sindicats emplaçaren al govern de l’Estat a posar en marxa un nou 
programa de garantia de rendes adreçat a les persones aturades de llarga durada i que l’executiu 
assumeix el compromís de tenir-lo enllestit a l’octubre.

Atès que els sindicats han informat que la proposta inicial del Govern presenta limitacions importants 
que acotarien molt la cobertura, intensitat i durada de l’esmentat subsidi.  Pel que fa a la cobertura: per 
ser-ne beneficiari caldria haver estat un any sense haver cobrat cap altra prestació o subsidi i tenir un 
mínim de dues persones a càrrec. Respecte a la intensitat: seria una prestació que oscil·laria entre 
390 i 450€ mensuals, per tant clarament inferior a qualsevol llindar de pobresa. Pel que fa la durada: 
s’allargaria només sis mesos sense possibilitats de pròrroga .

Atès que els sindicats de classe han manifestat el seu desacord amb aquestes limitacions .

Atès que el Parlament de Catalunya té en procés de tramitació una ILP per la Renda Garantida de 
Ciutadania, que proposa un sistema més ambiciós en cobertura, intensitat i durada que l’exposat 
anteriorment.

El Grup Municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple Municipal 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 ::::    

1.- Sol·licitar que el govern de l’Estat posi en marxa, com a mesura d’urgència, el subsidi que els 
agents socials li van demanar el passat estiu.

2.- Sol·licitar al govern de l’Estat que atengui les millores que els sindicats han situat respecte a la 
proposta inicial: eliminar la necessitat d’haver estat un any sense prestació ni subsidi, eliminar la 
durada màxima de sis mesos, que la quantia de la prestació s’elevi fins els 426-480€ i que el 
programa es mantingui actiu fins que la taxa d’atur de llarga durada no baixi del  20%.

3.- Sol·licitar que, a mig termini, els governs català i estatal acordin amb els agents socials una revisió 
integral dels sistemes de garantia de rendes que possibiliti la posada en marxa d’una renda garantida 
de ciutadania en les condicions exposades per la ILP actualment en tramitació al Parlament de 
Catalunya

4.- Fer arribar aquests acords al  Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la Conselleria d’Empresa 
i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del 
Parlament de Catalunya. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus,,,,    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 li li li l''''abstencióabstencióabstencióabstenció     
del Grup Municipal del PPdel Grup Municipal del PPdel Grup Municipal del PPdel Grup Municipal del PP
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10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOBRE ELS MITJANSMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOBRE ELS MITJANSMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOBRE ELS MITJANSMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PP SOBRE ELS MITJANS    
DE COMUNICACIÓDE COMUNICACIÓDE COMUNICACIÓDE COMUNICACIÓ

La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus, amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSCamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSCamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSCamb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA i AG,,,,    i el vot ai el vot ai el vot ai el vot a    
favor del Grup Municipal del PPfavor del Grup Municipal del PPfavor del Grup Municipal del PPfavor del Grup Municipal del PP

10101010....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E PER ASSOLIRE PER ASSOLIRE PER ASSOLIRE PER ASSOLIR    
ACORDS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICAACORDS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICAACORDS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICAACORDS CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA

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

Ja són 300.000 les famílies a Catalunya que pateixen la xacra social de la “pobresa energètica”. 
Aquestes famílies no poden fer front al cost d’escalfar la seva llar aquest hivern. D’altres, ni tan sols 
poden pagar els rebuts de la llum o de l’aigua potable. Necessitats tan essencials per a garantir unes 
condicions de vida digna com l’aigua, la llum o l’escalfor, estan fora de l’abast de més d’un 11% dels 
catalans i les catalanes.

Les persones que pateixen aquesta “pobresa energètica” són, majoritàriament, les que estan en 
situació d’atur, reben alguna prestació social reduïda o bé estan molt endeutades. Els col·lectius més 
vulnerables com els infants, la gent gran o persones amb malalties cròniques, poden veure també 
afectada la seva salut davant la impossibilitat de fer front al cost econòmic dels consum mínims per 
garantir l’habitabilitat, salubritat i higiene de casa seva. 

Les companyies subministradores d’energia, amb la connivència dels governs, han dut a terme 
pràctiques abusives d’oligopoli, que han provocat un encariment desproporcionat de les tarifes 
energètiques que paguem els ciutadans i ciutadanes. Actualment, aquestes companyies presenten 
balanços anuals amb beneficis multimilionaris, mentre són responsables dels talls de subministrament 
que causen patiment a milers de famílies.

Donat que aquestes empreses ofereixen serveis que es consideren Drets Socials Bàsics, el paper de 
les administracions públiques, al marge de desplegar la necessària regulació del sector, ha de ser de 
mediació i d’estimulació de mesures correctores en la relació entre les energètiques i la ciutadania . 

Per tot l’exposat, 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.- Promoure des de l’Ajuntament de Granollers la signatura de convenis amb les empreses 
subministradores de serveis bàsics per a evitar els talls d’aquests subministraments a les famílies en 
situació de vulnerabilitat o precarietat social, així com eliminar els interessos de demora i oferir 
possibilitats de pagament fraccionat.

Segon.- Comunicar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana 
de Municipis i a l’Aliança contra la pobresa energètica . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus,,,,    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 li li li l''''abstencióabstencióabstencióabstenció     
del Grup Municipal del PPdel Grup Municipal del PPdel Grup Municipal del PPdel Grup Municipal del PP

 
10101010....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICVMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E DEMANANT AE DEMANANT AE DEMANANT AE DEMANANT A    
LA GENERALITAT DE  CATALUNYA EL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ  ALLA GENERALITAT DE  CATALUNYA EL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ  ALLA GENERALITAT DE  CATALUNYA EL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ  ALLA GENERALITAT DE  CATALUNYA EL COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ EN RELACIÓ  AL    
FINANÇAMENT  DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALSFINANÇAMENT  DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALSFINANÇAMENT  DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALSFINANÇAMENT  DE LES ESCOLES BRESSOLS MUNICIPALS
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La Secretària llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

Atès que l’Estatut de Catalunya, en el seu article 131.2 estableix la competència exclusiva en 
educació infantil a la Generalitat de Catalunya.

Atès que la Llei d’Educació de Catalunya, en el seu article 198, punt 2 estipula:
 
Als efectes del que estableix l’article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats 
d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, d’acord 
amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha de 
subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en 
llars d’infants de titularitat municipal .

Atès que en el Projecte de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015 s’ha eliminat la 
partida destinada al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal, en contra del que 
determina la Llei d’Educació de Catalunya.

Atès que des de l’any 2011 la Generalitat de Catalunya ha estat incomplint les seves obligacions i 
acords signats amb les entitats municipalistes en relació al finançament de les escoles bressols 
municipals, primer reduint de forma unilateral i sense cap negociació l’aportació per alumnes fins 
arribar a deixar-la a zero, i ara ja eliminant la partida dels pressupostos.

Atès que l’acord entre el Departament d’Ensenyament de la Generaluitat de Catalunya i les 
Diputacions per tal que aquestes assumeixin part del finançament de les bressols de titularitat 
municipal, que li pertoca a la Generalitat,  significa la total desinhibició de les seves responsabilitats, 
al traspassar  tot el finançament d’aquestes bressols a fons municipals, i per tant incomplint l’article 
198.2 de la Llei d’Educació de Catalunya per part del Departament d’Ensenyament.

Atès que aquest mateix acord significarà pels ajuntaments una pèrdua neta d’ingressos doncs els 
recursos que hi destini la Diputació al sosteniment de les escoles bressols els haurà de disminuir dels 
recursos disponibles pel finançament d’altres serveis o inversions municipals .

Per tot l’exposat, 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 ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-  Fer constar el malestar i la discrepància de l'Ajuntament de Granollers vers les actuacions 
de la consellera d’ensenyament, Sra. Irene Rigau, per l’actitud continuada i pel que fa al menyspreu 
reiterat vers la política educativa i el marc competencial de la LEC i els acords signats amb les entitats 
municipalistes pel sosteniment de les escoles bressol .

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui en el Pressupost del 
departament d’Ensenyament per l’any 2015 una partida específica i amb la suficient dotació 
econòmica per fer front al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal tal i com estipula 
la Llei d’Educació de Catalunya d’acord amb les competències exclusives atribuïdes a la Generalitat 
de Catalunya en educació infantil en l’Estatut de Catalunya, tot garantint la participació acordada per 
la Generalitat i la representació del món local (ACM i FMC),  recuperant com a mínim el finançament 
del 2010.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Demanar al Departament d’Ensenyament el compliment dels acords signats amb les 
entitats municipalistes pel finançament de les escoles bressols de titularitat municipal incomplerts des 
de l’any 2011.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Demanar al Departament d’Ensenyament el pagament de les quantitats ja justificades i 
acceptades, relatives al finançament de les escoles bressols de titularitat municipal .

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament 
d’Ensenyament, als Grups del Parlament de Catalunya,  al Consell Escolar Municipal de Granollers i a 
l'AMPA de l'escoles bressol municipals.  
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La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus,,,,    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 ,,,,    PPPPPPPP,,,,    ICVICVICVICV----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA i AG ,,,,    i li li li l ''''abstenció delabstenció delabstenció delabstenció del     
Grup Municipal de CIUGrup Municipal de CIUGrup Municipal de CIUGrup Municipal de CIU
 

10101010....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  DE SUPORT ALMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  DE SUPORT ALMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  DE SUPORT ALMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA  DE SUPORT AL    
MANIFEST DE LA RECEMANIFEST DE LA RECEMANIFEST DE LA RECEMANIFEST DE LA RECE    ((((XARXA ESTATAL DE CIUTATS EDUCADORESXARXA ESTATAL DE CIUTATS EDUCADORESXARXA ESTATAL DE CIUTATS EDUCADORESXARXA ESTATAL DE CIUTATS EDUCADORES))))    SOBRE LA LLEI DESOBRE LA LLEI DESOBRE LA LLEI DESOBRE LA LLEI DE    
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE LRACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE LRACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE LRACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L ''''ADMINISTRACIÓ LOCALADMINISTRACIÓ LOCALADMINISTRACIÓ LOCALADMINISTRACIÓ LOCAL

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

L'Associació Internacional de Ciutats Educadores està composta per 477 ciutats de tot el món. La 
Xarxa Espanyola d'aquesta organització (RECE) inclou a 168 ciutats de mides diverses de tot l'estat 
governades per diferents partits polítics i coalicions .

Totes aquestes ciutats ens sentim unides i vinculades per la Carta de Ciudades Educadoras, els 
principis de la qual assumim quan passem a formar part d'aquesta organització internacional, 
incorporant-los al nostre quefer quotidià amb l'objectiu d'aconseguir que les nostres ciutats 
constitueixin una societat del coneixement sense exclusions, promovent la igualtat d'oportunitats, 
enriquint els seus habitants formant-los al llarg de tota la vida, i en definitiva, aconseguint una 
ciutadania democràtica plena i preparada per fer front als reptes del segle XXI.

Considerem que la ciutat és marc i agent educador que permet formar  persones sensibles, tant en els 
seus deures com en els seus drets i estem plenament convençuts que el sistema municipal, per la 
seva proximitat a les persones i coneixement de la realitat local, és escola de ciutadania. Fruit 
d'aquest convenciment són les nombroses accions, programes, intervencions i plans que hem 
desenvolupat en el si dels nostres municipis i que, en la seva majoria han estat posats en pràctica per 
governs locals que han decidit que l'educació dels seus ciutadans i ciutadanes, més enllà de l'àmbit 
formal (escola o universitat), era prioritària i primordial .

Per això, hem destinat il·lusió, imaginació, pensament col·lectiu alhora que esforços materials, 
humans i pressupostaris en aquesta tasca que reporta resultats molt positius per als nostres 
conciutadan@s i que contribueix a la millora de la qualitat de vida i al desenvolupament 
socioeconòmic, a la cohesió social i a la convivència pacífica en els nostres municipis .

Les ciutats educadores que formem part de la RECE expressem la nostra profunda preocupació 
davant l'aprovació desenvolupament de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local publicada en el BOE núm. 312 de 30 de desembre i, després de 
la seva anàlisi en profunditat des de l 'enfocament municipal, manifestem que:

La Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) concedia als municipis 
les seves competències atenent a principis de descentralització i de màxima proximitat de la gestió 
administrativa als ciutadans (apartat 1 de l'art. 2) , mentre que la Llei de Racionalització i Sostenibilitat 
de l'Administració Local (LRSAL) les concedeix  amb estricta subjecció a la normativa d'estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera (apartat 1 de l'art. 2), passant així, d'una prioritat en la qualitat 
de vida dels ciutadans (la proximitat administrativa) a una prioritat estrictament de rendibilitat 
econòmica, que ve acompanyada d'una recentralització de les competències i del foment de la 
iniciativa econòmica privada. 

Així, amb l'objectiu de racionalitzar l'estructura organitzativa de l'administració local, i aconseguir un 
suposat estalvi econòmic, es proposen mesures que posen en perill l'autonomia local i perjudiquen el 
conjunt de la ciutadania que veurà afectat el dret d'accés als serveis públics, ja que difícilment una 
administració supramunicipal tindrà un millor coneixement i sensibilitat de la problemàtica local que un 
ajuntament. 

Les competències pròpies dels municipis, enumerades en l'art. 25º, es determinaran per Llei, i s'haurà 
d'avaluar la conveniència de la implantació de serveis locals, conforme als principis de 
descentralització, eficiència, estabilitat i sostenibilitat financera, sense tenir en compte altres 
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dimensions com són el foment de la igualtat d'oportunitats, la justícia social, l'equilibri territorial la 
participació ciutadana,  o la consecució d'una ciutadania democràtica plena, principis tots ells que 
regeixen a les ciutats educadores. 

La desaparició de la competència municipal referent a la possibilitat de realització d'activitats 
complementàries de les pròpies a altres administracions públiques i, en particular, les relatives a 
l'educació, la cultura, la promoció de la dona, l'habitatge, la sanitat i la protecció de medi ambient (art. 
28 de la LRBRL), impossibilita els Ajuntaments la capacitat de complementar la labor educativa des 
de la ciutat i exercir una funció que el seu objectiu és la formació, promoció i desenvolupament de tots 
els seus habitants, començant per la infància i la joventut i estenent-se al llarg de tota la vida.

En l'exercici d'aquestes competències, els municipis han fomentat la creació d'ocupació i generat 
sostenibilitat econòmica en la localitat, a través de la contractació d'empreses coneixedores de la 
realitat local,  les quals han prestat els seus serveis amb eficàcia i eficiència . 

La desaparició de la competència municipal referent a la participació a la programació de 
l'ensenyament i la intervenció en els seus òrgans de gestió (art. 25 de la LRBRL), dificulta, en gran 
mesura, el desenvolupament del principi inclòs en la carta de ciutats educadores que estableix que els 
municipis de la xarxa de ciutats educadores exerciran les seves competències en matèria d'educació 
plantejant una política educativa àmplia i d'abast global, incloent l'educació formal i la no formal, així 
com les diverses manifestacions culturals i les vies de descobriment de la realitat que es produeixin a 
la ciutat i que l'exercici de les competències en matèria educativa es durà a terme dins del context 
més ampli de la qualitat de vida, de la justícia social i de la promoció dels seus habitants .

D'igual manera, serà impossible mantenir el nivell de compromís de la municipalitat amb l'educació si 
no pot conèixer el desenvolupament de l'acció formativa en tots els centres d'ensenyament reglat i 
participar en la formació i informació dels seus ciutadans .

Així mateix, tampoc podrà establir una estreta relació entre la planificació educativa i les necessitats 
del mercat de treball, definint estratègies de formació tenint en compte la demanda social i cooperant 
amb les organitzacions de treballadors i empresaris en la creació de llocs de treball, ja que no existirà 
connexió entre la formació reglada i la pròpia ciutat generadora d'ocupació, funció que abans 
realitzaven els ajuntaments a través de programes d'inserció laboral, programes de pràctiques en 
empreses, etc.

Les Ciutats Educadores assumeixen com a principi  dotar-se de mecanismes per disposar 
d'informació precisa sobre la situació i les necessitats dels seus habitants amb l'objectiu de conèixer 
els mecanismes d'exclusió i marginació que afecten les ciutats i desenvolupar intervencions 
compensatòries adequades a través de l'oportuna coordinació entre les administracions implicades i 
entre els serveis d'aquestes administracions.

Aquests principis d'actuació es veuen afectats molt negativament per l'aplicació de l'art. 25 de la 
LRSAL, que estableix com a competències pròpies dels municipis, exclusivament, l'avaluació i 
informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació de risc o 
d'exclusió social, mentre que en la LRBRL els municipis tenien entre les seves competències la 
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social .

Quant a les competències delegades, en la LRBRL es recull que “las comunidades autónomas podrán 
delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus propios 
intereses, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor 
participación ciudadana” En la nova Llei ja no es parla de millor gestió pública i major participació 
ciutadana, sinó de menor despesa, estabilitat pressupostària, estalvi net de recursos, etc. quan les 
administracions locals representen tan sol un 13% de la despesa pública i un 4,1% del deute públic, 
mentre que l'administració de l'Estat representa el 53% de la despesa pública i el 65,9% del deute 
públic i les comunitats autònomes el 33% i el 15,9% respectivament.
 
La delegació d'aquestes competències ve acompanyada d'un control estricte i exhaustiu de les 
Comunitats Autonòmiques sobre els Ajuntaments que les desenvolupin a través d'instruccions 
d'obligat compliment, que suposen una limitació extrema en l'autonomia dels municipis, que, a partir 
d'ara, necessiten la “tutela i la vigilància” d'administracions de rang superior (estatal i autonòmica). 
Aquest increment dels tràmits administratius, així com el control financer i pressupostari que la LRSAL 
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estableix, portarà a les administracions locals a convertir-se en mers gestors tecnocràtics sense 
capacitat per prioritzar polítiques i serveis municipals en funció de les necessitats locals .  
 
És una màxima de les ciutats educadores la igualtat d'oportunitats i l'equilibri territorial. Aquesta nova 
Llei, ja vigent, posa en risc aquest equilibri, discriminant les petites ciutats i fent distincions entre 
municipis, ja que  tindran delegades i assumiran diferents competències, segons pertanyin a unes 
comunitats autònomes o a unes altres.

Per això,  sol·licitem que:

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

1. Es reconegui, per part de l'Estat i de les Administracions Autonòmiques, el treball que les ciutats 
educadores realitzem des de fa més de 20 anys en favor de la consecució d'una ciutadania 
democràtica plena.

2. Es tinguin en compte els arguments anteriorment exposats a l'hora de confeccionar els decrets 
de desenvolupament de la Llei.

3. Es reconegui, per part de l'Administració de l'Estat i Autonòmica, allò que les ciutats educadores 
considerem com a drets fonamentals de la nostra ciutadania: 

 “Tots els habitants de la ciutat, i per tant, tots els municipis, tenen dret a reflexionar i a participar en la 
construcció de programs educatius i a disposar dels instruments necessarios per poder descobrir un 
projecte educatiu en l'estructura i el règim de la seva ciutat, en els valors que  fomenti, en la qualitat de 
vida que ofereixi, en les campanyes que prepari, en l'interès que manifesti respecte d'ells i en la forma 
en què els escolti” (Carta de Ciutats Educadores) 

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

10101010....7777).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE FELICITACIÓ A LAMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE FELICITACIÓ A LAMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE FELICITACIÓ A LAMOCIÓ RELATIVA A PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE FELICITACIÓ A LA    
CIUTAT DE GRANOLLERS PELCIUTAT DE GRANOLLERS PELCIUTAT DE GRANOLLERS PELCIUTAT DE GRANOLLERS PEL    9999----N I D’AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIESN I D’AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIESN I D’AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIESN I D’AUTOINCULPACIÓ EN LES CONSEQÜÈNCIES    
JURÍDIQUESJURÍDIQUESJURÍDIQUESJURÍDIQUES

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

Per primera vegada en la Història, el 9999    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de    2014201420142014 els catalans i les catalanes vam ser 
cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 
40.000 voluntaris i voluntàries, quan ha acabat aquest procés participatiu protagonitzat per 
l’esperança, el civisme i la democràcia, més de 2,3 milions de persones han acudit a les urnes.

Hem de lamentar, però, que el govern espanyol hagi respost atemptant contra la llibertat d’expressió 
fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la por, la persecució a funcionaris i 
voluntaris, els recursos judicials que ha arribat fins a la presentació per part de la Fiscalia General de 
l’Estat d’una querella contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i 
la consellera d’Ensenyament Irene Rigau per presumptes delictes de desobediència greu, 
prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 

A propòsit d’aquesta exposició, el Grup Municipal de Convergència i Unió 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 ::::    

1.- Felicitar al municipi de Granollers per la jornada cívica i democràtica del 9 de novembre, agraint i 
destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i el civisme de les que hi van 
participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i amenaces de l’Estat espanyol.
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2.- Constatar la voluntat del poble de Catalunya de ser reconegut com a subjecte polític sobirà a tots 
els efectes.

3.- Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de Luna que ha 
amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut , tot condemnant l’actitud repressiva i retrògrada 
del govern espanyol en la seva negació persistent del dret a decidir dels catalans i les catalanes .

4.- Manifestar el rebuig a la querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat contra el president 
de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau 
i assumir de forma solemne i col·lectiva totes les conseqüències que se’n deriven com a 
co-responsables del procés participatiu del  9N.

5.- Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President del Govern Espanyol, a la Mesa 
del Parlament de Catalunya i a les entitats del Pacte local pel Dret a Decidir. 
 

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

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

Alcalde: apartat de precs, preguntes i interpel·lacions, per part d'algun Grup? No? En tot cas quedem 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-dos hores i quinze 
minuts i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

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