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Alcalde: Sí, som-hi! Anem seient. Com és costum, iniciem la sessió plenària. En tot cas només 
anunciar de què no vindrà el senyor Josep Maria Noguera, per tant, absència justificada.

I en tot cas iniciem la sessió, aquesta vegada en contra del que és habitual no comencem per 
l'aprovació de l'acta, perquè per motius d'agenda i calendari i vacances, no ha estat formulada en el 
seu moment, i per tant, deixem l'acta per la propera sessió ordinària, la sessió del mes de febrer. Per 
tant, senyora Secretària, comencem ja, 

1111).-).-).-).-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    44444444    AAAA    47474747,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    2222,,,,    9999,,,,    16161616    IIII    23232323    DE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBRE,,,,    
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 .

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,,,,    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

3333).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D''''ALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATAALCALDIA DE DATA    23232323    DEDEDEDE    
GENER DEGENER DEGENER DEGENER DE    2015201520152015    REFERENT A CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIUREFERENT A CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIUREFERENT A CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIUREFERENT A CESSAMENT DE PERSONAL EVENTUAL ADMINISTRATIU    
ADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARADSCRIT AL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR

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

En data 23 de gener de 2015 s'ha dictat la resolució d'alcaldia número 26 que es transcriu literalment 
a continuació:

En sessió ordinària del ple de la corporació que va tenir lloc el dia 25 de novembre de 2014, es va 
restar assabentat de la resolució d'alcaldia de data 12/11/2014 per la que es nomenava com a 
personal eventual administratiu al grup municipal del Partit Popular amb efectes d'1 de desembre de 
2014 a la senyora Araceli Amatller Medina (50% dedicació)

El grup municipal popular en data 20/01/2015 presenta instància per sol·licitar la baixa com a personal 
eventual administratiu adscrit al grup amb efectes 30/01/2015 a la senyora Araceli Amatller Medina. 

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

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Restar assabentat de la resolució d'alcaldia de data 23 de gener transcrita a la part 
expositiva. 

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

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVADICTAMEN RELATIU A DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVADICTAMEN RELATIU A DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVADICTAMEN RELATIU A DESESTIMACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA    
DEL PRESSUPOST GENERAL PER A LDEL PRESSUPOST GENERAL PER A LDEL PRESSUPOST GENERAL PER A LDEL PRESSUPOST GENERAL PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

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

Vistes les reclamacions presentades pel senyor Gumersindo Durán Rodríguez amb registres d'entrada 
2015000640 i 2015000713 al Pressupost General de la Corporació per al 2015 aprovat inicialment pel 
Ple de l'Ajuntament en sessió de 23 de desembre de 2014.

Atès que el reclamant està legitimat per a presentar reclamacions d'acord amb l'article 170.1 del reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel què s'aprova el text refos de la llei reguladora d'hisendes 
locals (en endavant TRLHL)

Vist l'informe emès en data 20 de gener de 2015 pel Cap del servei de planificació  econòmica i 
control pressupostari que es transcriu literalment a continuació : 

" AntecedentsAntecedentsAntecedentsAntecedents     

El Pressupost General per al 2015 va ser aprovat inicialment pel Ple de 23/12/2014. Aprovat 
inicialment el pressupost general, s’exposa al públic, amb l’anunci en el butlletí oficial de la província 
de 29/12/2014, per 15 dies, durant els quals els interessats el poden examinar i presentar-hi 
reclamacions davant el ple. L’article 169 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), estableix que el 
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pressupost es considera definitivament aprovat si durant aquest termini no s’hi han presentat 
reclamacions; en cas contrari, el ple disposa d’un termini d’un mes per resoldre-les. Aquest darrer 
termini s’entén comptat a partir del dia següent a la finalització de l’exposició al públic i les 
reclamacions es consideraran denegades, en qualsevol cas, si no es resolguessin en l’acte 
d’aprovació definitiva (art. 20.1 del RD 500/1990).

L’article 170 del TRLHL regula la legitimació activa i causes que possibiliten la reclamació 
administrativa davant l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General . 

Pel que fa a la legitimació, tenen la consideració d’interessats:

a) Els habitants al territori de l’entitat local respectiva .

b) Els que resultin directament afectats, encara que no habitin al territori de l’entitat local .

c) Els col·legis oficials, cambres oficials, sindicats, associacions i altres entitats legalment constituïdes 
per vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals , quan actuïn en defensa dels que els són 
propis.

Quan a les causes, únicamentúnicamentúnicamentúnicament     poden plantejar-se reclamacions contra el pressupost:

a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que estableix aquesta Llei .

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a l’entitat local, en virtut d’un 
precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.

c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades són manifestament insuficients o 
bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les quals estigui previst .

Reclamacions presentadesReclamacions presentadesReclamacions presentadesReclamacions presentades ::::    contingut i valoraciócontingut i valoraciócontingut i valoraciócontingut i valoració

En dates 15/01/2015 i 16/01/2015 tenen entrada al registre de l’Ajuntament (registres d’entrada 
2015000640 i 2015000713, respectivament) dues reclamacions presentades pel mateix interessat dins 
del període d’exposició pública del Pressupost General per al  2015. 

En la primera de les instànciesprimera de les instànciesprimera de les instànciesprimera de les instàncies    ((((registre d’entradaregistre d’entradaregistre d’entradaregistre d’entrada    2015000640201500064020150006402015000640)))) es descriu que “l’objectiu (...) és  
reclamar més transparència en els comptes del pressupost”. En aquest sentit, es sol·licita informació 
sobre aspectes que formen part del Pressupost General sobre els quals s’afirma que existeix manca 
de transparència. A banda de la reclamació de major transparència, la instància acaba amb un reflexió 
sobre el context de crisi, les retribucions dels òrgans de govern i la importància de l’atur a la ciutat, 
finalitzant amb la sol·licitud a l’Ajuntament d’un “equilibri pressupostari social real” .

Respecte aquesta instància, es considera que la reclamació de major transparència en el procediment 
d’aprovació del pressupost i la consegüent sol·licitud d’informació sobre el contingut del Pressupost 
General no es correspon amb cap dels tres possibles supòsits que possibiliten la reclamació a 
l’aprovació del PG, atès que no s’argumenta expressament ni es pot entendre que es reclama sobre 
un defecte en la tramitació, ni sobre la insuficiència o inexistència de crèdit per atendre obligacions 
exigibles ni sobre la manca d’anivellament entre ingressos i despeses . 

Tot i això, es creu convenient remarcar el següent sobre el contingut del Pressupost General :

· En primer lloc, la documentació continguda en l’expedient d’aprovació del Pressupost General per a 2015 s’adequa a l’exigida per la normativa
VI del TRLHL, amb les matisacions informades per la Intervenció municipal .

· En segon lloc, els estats d’ingressos i despeses es troben codificats i amb el nivell de 
desglossament exigit per la normativa reguladora de l’estructura pressupostària de les entitats locals .

· En tercer lloc, la documentació i annexos inclosos a l’expedient del Pressupost General per a 
2015 donen resposta a la major part dels dubtes expressats per l’interessat. A tall d’exemple, 
l’expedient inclou els programes anuals d’actuació, inversió i finançament de les societats municipals i 
de l’entitat pública empresarial, en els quals es troba detallada la informació requerida per l’interessat 
en relació als ens dependents. D’altra banda, l’annex de personal, que també forma part de l’expedient 
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del Pressupost General per a 2015, dóna resposta als dubtes sobre el número d’efectius assignats als 
diferents serveis municipals.

En la segona de les instàncies presentadessegona de les instàncies presentadessegona de les instàncies presentadessegona de les instàncies presentades    ((((registre d’entradaregistre d’entradaregistre d’entradaregistre d’entrada    2015000713201500071320150007132015000713)))) s’exposa que 
“l’elaboració del PG per a 2015 no s’ha ajustat als terminis que estableix el RD 2/2004; segons l’article 
169 s’ha d’exposar al públic en el BOP durant 15 dies per si els interessats volen presentar-hi 
reclamacions davant del Ple. Però el pressupost es va fer públic sis  dies després de celebrar-se el 
Ple (29/12/2014). D’aquesta forma, els ciutadans i associacions no hem pogut fer reclamacions durant 
el Ple de 23/12/2014”. Per tant, sol·licita que “es faci públic l’incompliment en els mitjans de 
comunicació locals i es tingui present que el Ple ha d’aprovar definitivament el Pressupost General 
abans del 31 de desembre, respectant prèviament, els terminis enunciats en els articles 168 i 169 del 
Reial Decret.”

Pel que fa a aquesta reclamació, es considera que es centra en defectes en el tràmit d’aprovació del 
pressupost  i, per tant, que es fonamenta en l’apartat a de l’article 170.2 TRLHL. Tot i trobar-se la 
reclamació dins dels supòsits previstos per al seu plantejament, cal afirmar que en l’aprovació del 
Pressupost General per a 2015 no es dóna cap incompliment pel que fa als terminis establerts pel 
TRLHL atès que el període d’exposició pública de quinze dies establert per l’article 169.1 és posterior 
a l’aprovació inicial del Pressupost General per part del Ple i no pas anterior com argumenta 
l’interessat. Pel que fa a l’obligatorietat d’aprovar definitivament el PG abans del 31 de desembre, el 
mateix TRLHL regula el mecanisme de la pròrroga pressupostària en l’apartat cinquè del propi article 
169, quan estableix que “Si quan s’inicia l’exercici econòmic no ha entrat en vigor el pressupost 
corresponent, es considera automàticament prorrogat el de l’anterior, amb els seus crèdits inicials, 
sense perjudici de les modificacions que duguin a terme de conformitat amb el que disposen els 
articles 177, 178 i 179 d’aquesta Llei i fins a l’entrada en vigor del nou pressupost. La pròrroga no 
afecta els crèdits per a serveis o programes que hagin de concloure en l’exercici anterior o que 
estiguin finançats amb crèdit o altres ingressos específics o afectats.”. Així doncs, des de l’1 de gener 
de 2015 i fins a l’aprovació definitiva del Pressupost General per a 2015, es considera prorrogat el 
Pressupost General de 2014. 

Com a consideració general a les dues instàncies presentades, cal assenyalar que el TRLHL no 
preveu en la seva regulació sobre el tràmit d’elaboració i aprovació del Pressupost General 
procediments de participació ciutadana ni d’audiència pública previs a la seva aprovació plenària. Si 
bé aquests procediments de participació poden considerar-se positius, la seva absència o desacord 
amb els que es duguin a terme no pot ser considerat un incompliment dels tràmits establerts legalment 
per a l’elaboració i aprovació del pressupost.

ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions

D’acord amb els antecedents exposats, es recomana:

· DesestimarDesestimarDesestimarDesestimar  la instància amb registre d’entradala instància amb registre d’entradala instància amb registre d’entradala instància amb registre d’entrada     2015000640201500064020150006402015000640     per no complir amb els requisits de contingutper no complir amb els requisits de contingutper no complir amb els requisits de contingutper no complir amb els requisits de contingut     establerts per l’article
les reclamacions al Pressupost General .

···· Desestimar la instància amb registre d’entradaDesestimar la instància amb registre d’entradaDesestimar la instància amb registre d’entradaDesestimar la instància amb registre d’entrada    2015000713201500071320150007132015000713     perquè sí s’han seguit els tràmitsperquè sí s’han seguit els tràmitsperquè sí s’han seguit els tràmitsperquè sí s’han seguit els tràmits    
legalment previstos per a l’aprovació del Pressupost Generallegalment previstos per a l’aprovació del Pressupost Generallegalment previstos per a l’aprovació del Pressupost Generallegalment previstos per a l’aprovació del Pressupost General, amb especial referència al respecte 
pel període d’exposició pública de l’aprovació plenària inicial ."

Tenint en compte que d'acord amb l'article 169.1 TRLHL el Ple disposa del termini d'un mes per a 
resoldre les reclamacions i decidir sobre l 'aprovació definitiva del Pressupost General .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Admetre a tràmit i desestimar les reclamacions presentades al Pressupost General per al 
2015 mitjançant instància amb registre d’entrada 2015000640 perquè no s'ajusten a cap de les causes 
de reclamació previstes a la Llei d'hisendes Locals.

SSSSegonegonegonegon....    Admetre a tràmit i desestimar les reclamacions presentades al Pressupost General per a 2015 
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mitjançant instància amb registre d’entrada 2015000713 perquè s'han seguit els tràmits que estableix 
la Llei d'hisendes locals en la seva elaboració i aprovació .

TeTeTeTercerrcerrcerrcer....    Aprovar    definitivament el Pressupost General per al 2015, que ascendeix a un import de 
75.113.129,64€ en l'Estat d'ingressos i de 74.984.534,24€ en l'Estat de despeses, segons el següent 
detall dels estats de consolidació:
      

QQQQuartuartuartuart....    Notificar aquest acord al senyor Gumersindo Durán González. 

CCCCinquèinquèinquèinquè....    Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- 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:

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSC    ((((13131313)))),,,,        6666    abstencionsabstencionsabstencionsabstencions     
dels Grups Municipals del PPdels Grups Municipals del PPdels Grups Municipals del PPdels Grups Municipals del PP    ((((4444)))),,,,            ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))        i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111)))),,,,    iiii    5555    vots en contra del Grup Municipalvots en contra del Grup Municipalvots en contra del Grup Municipalvots en contra del Grup Municipal    
de CIUde CIUde CIUde CIU    ((((5555))))
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5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DEL CONSELL DE CIUTAT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DEL CONSELL DE CIUTAT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DEL CONSELL DE CIUTAT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DEL CONSELL DE CIUTAT DE    
GRANOLLERS I APROVAR INICIALMENT LLUR REGLAMENT DGRANOLLERS I APROVAR INICIALMENT LLUR REGLAMENT DGRANOLLERS I APROVAR INICIALMENT LLUR REGLAMENT DGRANOLLERS I APROVAR INICIALMENT LLUR REGLAMENT D''''ORGANITZACIÓ IORGANITZACIÓ IORGANITZACIÓ IORGANITZACIÓ I    
FUNCIONAMENTFUNCIONAMENTFUNCIONAMENTFUNCIONAMENT

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:
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La creació del Consell de Ciutat de Granollers, respon principalment als objectius del Pla d'Actuació 
Municipal 2011-2015 i a la voluntat d'implicar al conjunt de la societat granollerina, en el procés 
permanent de reflexió estratègica que es necessari per a la construcció futura de la nostra ciutat, així 
com dóna resposta també a un dels preceptes de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat, a la qual Granollers es va adherir l'any 2003, que en l'article VIII proclama el Dret 
a la participació política més enllà de la participació electoral .

El Consell de Ciutat ha de ser l'òrgan clau per avançar en l'acció de governar amb governança, 
entenent-la com la idea que va associada a la modernització dels governs locals i posa de manifest 
que els assumptes públics d'una comunitat no són responsabilitat exclusiva del govern local, sinó de 
tots els agents socials que també actuen a la comunitat. 

El Consell de Ciutat en la seva missió d'assessorament i assistència als poders públics, ha d'actuar 
per aconseguir una ciutat que es proposa com a gran repte assolir l'excel·lència en totes les seves 
actuacions. En aquest sentit, caldrà definir uns indicadors d'avaluació de l’activitat del Consell de 
Ciutat, que afavoreixin la millora constant del funcionament del mateix .

L’acció de govern s'ha de realitzar tenint en compte a la ciutadania. El Consell de Ciutat és l'espai on 
escoltar i conèixer les seves opinions i aportacions diverses, potser contradictòries entre elles, perquè 
contradictoris són els interessos de cada persona a la ciutat. I és en aquest espai de participació 
ciutadana on el debat i el diàleg són claus, on es proposa la redacció participada del Reglament 
Municipal de Govern Obert i Participació Ciutadana, eina que ha de el funcionament eficaç de l’acció 
pública municipal mitjançant la facilitació de la participació ciutadana en la presa de decisions . 

Atès l'informe del Coordinador Tècnic de Centres Cívics, de data 15 de gener de 2014, favorable a la 
creació del Consell de Ciutat de Granollers, l'aprovació inicial del Reglament d'organització i 
funcionament que el regula, i sobre l'encàrrec de la formulació d'una proposta de Reglament Municipal 
de Govern Obert i Participació Ciutadana.

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

1111---- L'article 60.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels Ens Locals, en relació a l'art 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local i l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableix el règim aplicable al 
procediment a seguir per l'aprovació i modificació de les ordenances locals .

2222---- És competència plenària indelegable l'adopció del present acord de conformitat amb allò que 
disposa l'article 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3333---- El procediment d'aprovació de la modificació de les ordenances locals exigeix l'aprovació inicial, la 
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i l'article 178 .1) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, disposa l'aprovació definitiva amb caràcter automàtic si no s'hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública subsegüent a l 'aprovació inicial.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la creació del Consell de Ciutat de Granollers, com a ens de participació ciutadana 
format per representants dels àmbits socials, econòmic, polític i territorial de la ciutat .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar inicialment el reglament d'organització i funcionament del Consell de Ciutat de 
Granollers, el text íntegre del qual es reprodueix a continuació:

"Reglament d'organització i funcionament del Consell de Ciutat de Granollers

PREÀMBUL

Des de la instauració dels primers ajuntaments democràtics, l’administració municipal ha desenvolupat un ampli 
ventall d’estratègies destinades a millorar la permeabilitat de l’administració i a generar espais de relació i diàleg 
amb els principals agents del territori i amb la ciutadania en general .

La creació del Consell de Ciutat de Granollers, d'acord amb l'estratègia i la lògica definida en el Pla Director de 
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Participació Ciutadana i en el pla d’actuació en el que se’n detalla la seva aplicació, respon principalment a la 
voluntat d'implicar al conjunt de la societat granollerina, en el procés permanent de reflexió estratègica que es 
necessari per a la construcció futura de la nostra ciutat, així com dona resposta també a un dels preceptes de la 
Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, a la qual Granollers es va adherir l'any 2003, que 
en l'article VIII proclama el Dret a la participació política més enllà de la participació electoral .

El Consell de Ciutat ha de ser l'òrgan clau per avançar en l'acció de governar amb governança, entenent la 
governança com la idea que va associada a la modernització dels governs locals i posa de manifest que els 
assumptes públics d'una comunitat no són responsabilitat exclusiva del govern local, sinó de tots els agents 
socials que també actuen a la comunitat . El Consell de Ciutat en la seva missió d'assessorament i assistència als 
poders públics, ha d'actuar per aconseguir una ciutat que es proposa com a gran repte assolir l'excel·lència en 
totes les seves actuacions.

Cal que el Consell de Ciutat estigui format per persones de tots els àmbits de la vida política, social i econòmica 
de la ciutat, i de manera especial dels eixos estratègics de les polítiques municipals. Persones que des de la 
seva responsabilitat i amb la seva capacitat per tenir una visió global de la ciutat, puguin aportar i posar en comú 
el bagatge personal, professional i relacional al servei de Granollers i que alhora, representin la diversitat i la 
pluralitat de la societat granollerina des de tots els punts de vista. Persones que, com no pot ser duna altra 
manera, s'estimen la seva ciutat, de naixement o d'acollida, i que estan disposades a treballar per ella, amb un 
objectiu comú: fer de Granollers una ciutat que treballa per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i 
ciutadanes, que es preocupa per assolir un desenvolupament sostenible, que lluita per una societat més justa i 
solidària, i que vol ser transparent i implicar al conjunt de la ciutadania en la definició i construcció col·lectiva del 
seu futur.

TÍTOL  I. DEFINICIÓ

Article 1. Definició

El Consell de Ciutat de Granollers és un òrgan de participació ciutadana format per representants dels àmbits 
socials, econòmic, polític i territorial de la ciutat que es constitueix com a espai permanent de diàleg i deliberació, 
sense caràcter vinculant, en matèria de planificació estratègica, desenvolupament local i grans projectes de 
ciutat, 

Article 2. Objecte

L'objecte del Consell de Ciutat, com a màxim òrgan de participació ciutadana és assistir els poders públics 
municipals i implicar de forma activa el conjunt d'agents institucionals i individuals de la ciutat per liderar el 
procés de reflexió estratègica i abordar els principals afers de la ciutat .

TÍTOL II. FINALITATS

Article 3. Finalitats

1. El Consell de Ciutat té atribuïdes les finalitats següents :

a) Assistir a l'Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal procurant generar 
consens ciutadà en temes d'interès general, en correspondència amb el treball efectuat des d'altres consells 
sectorials o territorials.
b) Conèixer i debatre els projectes estratègics de Granollers, els grans projectes urbans i de 
desenvolupament social i econòmic de la ciutat .
c) Informar sobre els criteris principals del pressupost municipal i fer el seguiment dels principals programes 
d'actuació municipal (PAM).
d) Actuar com a garant de la participació dels diferents interlocutors socials en l'anàlisi i la formulació de 
propostes sobre assumptes de caràcter social , econòmic i territorial.
e) Debatre altres temes que li siguin encomanats per l 'alcalde/essa o pel Ple de l'Ajuntament.

2. El Consell rebrà resposta escrita del resultat de les seves recomanacions i informes, en el termini de deu dies 
hàbils a comptar des del dia següent a la data en què es presentin els mateixos al registre d'entrada de 
l'Ajuntament.

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 4. Òrgans del Consell

El Consell de Ciutat està format pels òrgans col·legiats i òrgans unipersonals següents :

Són òrgans col·legiats:
- El Plenari.
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- La Comissió Permanent.
- Les comissions de treball.

Són òrgans unipersonals:
- La Presidència.

Article 5. El Plenari

1. El Plenari estarà integrat pel President, el Secretari i els següents membres: 

a) El/la regidor/a que tingui la responsabilitat de la política de participació ciutadana a l 'Ajuntament.
b) Una persona representant de cada grup municipal present al consistori,designada pel portaveu de cada grup 
municipal.
c) Un nombre de persones representants de les Associacions de Veïns, determinades en proporció a un terç de 
les mateixes, seleccionades aleatòriament, per insaculació, entre les inscrites en el Registre Municipal d 'Entitats i 
Associacions Ciutadanes, designades per la junta directiva de cada entitat .
d) Deu persones representants de les entitats ciutadanes, seleccionades aleatòriament, per insaculació, entre 
les inscrites en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes, designades per la junta directiva de 
cada entitat.
e) Deu persones expertes en ciutat, representatives dels diferents eixos estratègics (econòmic, social i territorial) 
designades a proposta de l'alcalde/essa un cop consultada la Junta de Portaveus i escollides pel Ple municipal 
amb el vot favorable de 2/3.
f)  Deu ciutadans i ciutadanes a títol individual majors de  18 anys, seleccionats aleatòriament del Padró Municipal 
d’Habitants, en nombre igual per a cada gènere.

En el cas de l'apartat e) si l'entitat declina la seva pertinença al Plenari es procedirà a una nova selecció 
aleatòria. 

També podran assistir amb veu i sense vot , quan sigui requerits per la Presidència: 

a) El/la cap de l'àrea responsable de l'àmbit de Participació Ciutadana de l 'Ajuntament de Granollers.
b) El personal de l'oficina tècnica o qualsevol altre tècnic municipal .
c) Aquelles persones que a títol individual siguin convidades a participar pel President/a en les comissions 
de treball. 

2. Les atribucions del Plenari són les següents :

a) Emetre informe i recomanacions no vinculants en relació a les matèries indicades als aparts a), b) i c) de 
l'article 3 d'aquest reglament, que seran elevats als òrgans de govern municipals que pertoqui . 
b) Formular propostes i suggeriments sobre assumptes de caràcter social , econòmic i territorial.
c) Aprovar la composició de la Comissió Permanent del Consell i la seva modificació .
e) Aprovar la creació de les comissions de treball .
f) Acordar el cessament de qualsevol dels membres del Consell quan es donin les causes previstes amb aquesta 
finalitat.
g) Elaborar i aprovar, anualment, la memòria del Consell, que serà presentada en el Ple municipal .

3. Els membres del Plenari seran nomenats per resolució de l 'Alcalde/ssa de l'Ajuntament de Granollers.

Article 6 Convocatòria de les sessions

1. El Plenari es reunirà en sessió ordinària 3 cops a l'any, preferentment els mesos de setembre, gener i maig.
2. Així mateix, es pot reunir de manera extraordinària en qualsevol dels supòsits següents :

a) Per iniciativa de la Presidència.
b) Mitjançant sol·licitud d'almenys una quarta part dels seus membres.

En aquest darrer cas, la sol·licitud s'ha de fer mitjançant escrit signat personalment per tots els membres que la 
subscriguin, on constin els motius que justifiquen la convocatòria i els temes per tractar. En aquest cas la sessió 
del Plenari s'haurà de realitzar en un termini inferior a quinze dies des de la data de presentació de l 'escrit.
3. L'ordre del dia de les sessions ordinàries del Plenari s'ha de notificar, juntament amb la convocatòria, set dies 
hàbils abans de la sessió. En el cas de les sessions extraordinàries l'antelació mínima de convocatòria serà de 
dos dies hàbils.
4. La convocatòria s'ha de fer per escrit indicant que es troba a la disposició de tots els membres la 
documentació corresponent per tal que pugui ser consultada a les dependències de l'Ajuntament de Granollers 
que s'indiquin.

Article 7 Quòrum de constitució
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1. Per a la vàlida constitució de l'òrgan, a l'efecte de la celebració de les sessions, es requereix la presència del 
President/a i del Secretari/a.
2. Per a les sessions ordinàries el quòrum d'assistència per poder iniciar la sessió és el de la meitat dels seus 
membres. En el supòsit que no s'assoleixi el quòrum d'assistència establert, la sessió tindrà lloc en segona 
convocatòria quinze minuts més tard, i s'exigirà un quòrum mínim d'un terç dels seus membres.

Article 8.Votació i adopció d'acords

1. A causa del caràcter participatiu del Consell de Ciutat la Presidència promourà el debat i el diàleg per tal 
d'arribar a posicions consensuades. No obstant això, en cas de desacord, les decisions es prendran per majoria 
simple dels assistents.
2. Les votacions s'han de fer de forma ordinària, llevat que una quarta part dels assistents sol·liciti una votació 
nominal o secreta.
3. Els vots són personals i intransferibles i , en cas d'empat, prevaldrà el vot de qualitat del President /a.
4. Atès el caràcter consultiu del Consell, els membres podran aportar vots particulars, degudament justificats o 
motivats.

Article 9. Actes

1. De cada sessió, el Secretari/a n'ha d'estendre acta, la qual ha de recollir de forma succinta les opinions 
emeses, el resultat del debat i, si s'escau, el de les votacions. 
Així mateix, ha de recollir íntegrament els informes i les recomanacions emesos pel Consell .

2. Per tal d'assegurar la difusió dels debats i els acords i donar-los a conèixer a la resta de la ciutadania, s'ha de 
publicar l'ordre del dia i les actes de les sessions al web municipal o en altres mitjans de comunicació municipals .

Article 10. La Comissió Permanent

1. Amb l'objectiu de fer més àgils i operatius les tasques encomanades al Plenari es crea una Comissió 
Permanent. 
2. La Comissió Permanent tindrà la següent composició :

a) L'Alcalde/essa, que actuarà com a President/a.
b) El/la regidor/a que tingui la responsabilitat de la política de participació ciutadana a l 'Ajuntament de Granollers. 

c) Una persona representant de cada grup municipal present al consistori .
d) Una persona representant de les Associacions de Veïns, seleccionada aleatòriament mitjançant insaculació, 
entre les que formen part del Plenari per aquest àmbit de participació . 
e) Una persona representant de les entitats ciutadanes, seleccionada aleatòriament mitjançant insaculació, entre 
les que formen part del Plenari per aquest àmbit de  participació. 
f) Una persona experta en ciutat, seleccionada aleatòriament, mitjançant insaculació, entre les que formen part 
del Plenari per aquest àmbit de participació. 
g) Una persona a títol individual major de 18 anys seleccionada aleatòriament, mitjançant insaculació, entre les 
que formen part del Plenari per aquest àmbit de participació . 

3. La Comissió Permanent serà convocada per la Presidència com a mínim un cop cada tres mesos i sempre que 
ho consideri necessari.
4. Pel que fa als aspectes de convocatòria, quòrum, actes i règim de votacions de la Comissió Permanent seran 
els mateixos que els definits pel Plenari .

Article 11. Les comissions de treball

1. El Plenari del Consell podrà acordar la constitució de comissions de treball per a qüestions específiques, que 
es dedicaran a l'elaboració dels estudis, informes i propostes que se li encarreguin .
2. La composició, objectius, el calendari de treball i règim de funcionament de cada comissió es recolliran en un 
acord de constitució que aprovarà el Plenari .
3. Les comissions estaran formades per qualsevol dels membres de ple dret del Plenari, a proposta de la 
Presidència del Plenari. 
4. Les comissions elevaran les conclusions dels seus treballs a la Comissió Permanent per tal que aquesta 
decideixi si eleva la proposta corresponent al Plenari perquè es debati . 

Article 12. La Presidència

1. La Presidència del Consell de Ciutat correspon a l'Alcalde/essa de Granollers, si bé podrà delegar aquest 
càrrec en qualsevol regidor de l 'Ajuntament, si així ho considera oportú.

2. Les funcions del/la President/a són:
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a) Dirigir, promoure i coordinar l'actuació del Consell de Ciutat.
b) Convocar i presidir les sessions del Plenari i la Comissió Permanent , i moderar els debats. 
c) Establir l'ordre del dia de les sessions, d'acord amb el que preveu el present reglament .
d) Vetllar pel compliment dels acords del Consell .
e) Trametre als òrgans de gestió i de govern municipal els informes i les recomanacions del Consell .
f) Dirimir els empats que es produeixin en les votacions amb el seu vot de qualitat .
g) Aprovar la participació d'experts o persones de reconeguda vàlua, tant al Plenari com a les comissions, quan 
el tractament d'un tema concret així ho requereixi .
h) Proposar al Plenari la creació de les comissions de treball i especificar-ne els objectius, composició i 
calendari de treball.
i) Aprovar la composició de les comissions de treball creades pel Plenari .

Article 13. La Secretaria

1. La Secretaria del Plenari i de la Comissió Permanent correspondrà al cap del servei de secretaria .
2. La Secretaria de les comissions de treball correspondrà a un dels seus membres .
3. Correspon a la Secretaria preparar les reunions dels òrgans col·legiats del Consell i les notificacions de les 
convocatòries i ordres del dia de les sessions a tots els seus membres i custodiar la documentació que en forma 
part. 

Article 14. L'Oficina Tècnica

1. El Consell de Ciutat disposarà d'una Oficina Tècnica, adscrita al servei que tingui atribuïdes les competències 
en Participació Ciutadana.

2. Són funcions de l'Oficina Tècnica del Consell:

a) Emplenar el registre dels membres del Consell, altes, baixes, acreditacions, etc.
b) Assistir a les reunions dels òrgans dels consells i col·laborar amb el secretari /a.
c) Facilitar als òrgans del Consell i als membres que els integren la informació i assistència tècnica 
necessària per al millor desenvolupament de les seves funcions .

Article 15.  Pèrdua de la condició de membre del Consell

1. Es perdrà la condició de membre del Consell per algun dels motius següents :

a) Per modificació de la designació en els casos de persones que han estat nomenades com a membres del 
Consell, per haver estat prèviament designades per un portaveu d'un grup municipal o una junta directiva d'una 
entitat.  
b) Per renúncia de l'interessat/ada
c) Per qualsevol declaració judicial que afecti la seva capacitat d'obrar o que l'inhabiliti per a l'exercici de 
qualsevol càrrec públic.
d) Per pèrdua de la condició de regidor .
e) Per no assistir de manera injustificada a més de tres sessions de l 'òrgan que correspongui. 

Article 16. Drets dels membres del Consell de Ciutat

1. Tots els membres del Consell de Ciutat tenen els drets següents :

a) Sol·licitar la inclusió dels assumptes que considerin pertinents en l'ordre del dia de les sessions 
plenàries del Consell.
b) Assistir a les reunions que es convoquin, participar en els debats, formular precs i preguntes i exercir el dret 
a vot.
c) Rebre la informació adequada per complir degudament les funcions que tenen  assignades.
d) Tenir un tractament institucional en els actes protocol·laris organitzats per la corporació municipal .

2. La condició de membre del Consell de Ciutat no comporta el dret a percebre cap retribució sense perjudici de 
les indemnitzacions derivades de l 'exercici del seu càrrec, en els termes que marca la normativa vigent .  

Article 17. Deures dels membres del Consell de Ciutat

Tots els membres del Consell de Ciutat tenen els deures següents :

a) Assistir a les sessions del Plenari i de les comissions que formin part i participar en els seus treballs i 
deliberacions.
b) Adequar la seva conducta al present Reglament i a les directrius i instruccions que, en el seu 
desenvolupament, dicti el mateix Consell.
c) Preservar la confidencialitat necessària quan la naturalesa dels assumptes tractats així  ho requereixi.
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Article 18. Durada del mandat

1. El mandat dels membres del Consell és de quatre anys. La Presidència i els membres dels grups b) i c) de 
l'article 5 s'han de renovar coincidint amb els canvis de govern corporatiu. Aquest període transitori no podrà ser 
superior a sis mesos des de la constitució del nou consistori. La resta de membres del Consell s'han renovar 
coincidint amb la meitat del mandat, per tal de garantir la continuïtat en les tasques encomanades al Consell .

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."

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Encarregar al Consell de Ciutat la formulació d'una proposta de Reglament Municipal de 
Govern Obert i Participació Ciutadana, condicionant l'eficàcia d'aquest encàrrec a l'efectiva constitució 
de l'esmentat ens. 

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

Senyor Corchado: Gràcies Alcalde. Els ciutadans i ciutadanes ens demanen més informació, més 
participació i més transparència en la presa de decisions polítiques i està clar que La voluntat política 
de l'Ajuntament de Granollers per crear noves vies que permeten la participació de les entitats 
cíviques i de la ciutadania en general en la gestió de la vida local, s'ha posat de manifest en els últims 
anys de forma inequívoca.

El paper i les funcions de l'Ajuntament evolucionen i tenim l'obligació de trobar  les solucions i les 
metodologies considerades apropiades en cada moment adaptades a la llum dels canvis produïts en 
la societat.

En aquest sentit, l'objectiu de millorar la qualitat de la democràcia local i d'implicar als nostres veïns i 
veïnes en el lideratge de la ciutat està present en l'ADN d'aquest Govern, i ho demostrem amb 
l'enfortiment de la democràcia participativa, des de formulacions innovadores millorant les relacions 
ciutadania / govern local i l'amplitud de la seva participació en la gestió política de la ciutat, 
especialment en les decisions de transcendència, perquè el Govern de la ciutat té clar, que cal 
abordar la participació ciutadana en els grans temes de la vida pública local . I ho fem.

És per aquesta raó que el Consell de Ciutat, que serà la màxima expressió de la participació 
ciutadana a Granollers, hem de donar un salt en el procés d'adaptació de les formes i dels 
mecanismes de la participació a les exigències d'una societat cada vegada més complexa. Les 
entitats, col·lectius, agents i associacions integrades en la societat civil, són essencials per enriquir la 
cultura democràtica i servir de motor a la pràctica participativa de Granollers.  I on l'esforç per enfortir 
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la ciutat i fer-la avançar, ha de ser fruit de la implicació, coordinació i aportacions dels diferents  actors 
locals.

El consell de Ciutat  té  unes atribucions i finalitats  clares, algunes de les més importants, són 
aquestes:

Assistir a l'Ajuntament en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal, procurant 
generar consens ciutadà en temes d'interès general, en correspondència amb el treball efectuat des 
d'altres consells sectorials o territorials .

Conèixer i debatre els projectes estratègics de Granollers, els grans projectes urbans i de 
desenvolupament social i econòmic de la ciutat.

Informar sobre els criteris principals del pressupost municipal i fer el seguiment dels principals 
programes d'actuació municipal (el PAM).

Actuar com a garant de la participació dels diferents interlocutors socials en l'anàlisi i la formulació de 
propostes sobre assumptes de caràcter social, econòmic i territorial.

La creació i posterior aprovació del Consell de Ciutat , així com del seu reglament farà que aquest sigui 
el Consell  més ampli de participació i deliberació dels assumptes que afecten la globalitat de la ciutat. 
Els poders públics han d'exercir l'important paper de facilitar i fomentar aquesta participació en tots els 
àmbits. Facilitant d'aquesta manera la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, 
cultural i social Granollers , 

En aquest sentit, aquest Govern té clar que  com Administració més propera a la ciutadania i 
conscient de la importància de contribuir al desenvolupament del  model de participació, que volem i 
que necessitem  a la nostra ciutat, portem molt temps fen  una aposta per la coherència entre tots els 
òrgans i processos participatius endegats al nostre municipi, de tal manera que es puguin visualitzar 
com un tot, com una estratègia comuna que reflecteixi els següents punts:

La voluntat política de l’Ajuntament de Granollers per impulsar i afavorir les pràctiques participatives 
en la governança de la nostra ciutat, d'una  manera global, sectorial i territorial .

Una organització interna cohesionada i organitzada al voltant d’aquesta voluntat política , que integra la 
transversalitat com a condició prèvia.

Un estil identificable en la praxi participativa de Granollers  amb polítiques i pràctiques innovadores, 
inclusives i imaginatives en les metodologies i les tècniques a utilitzar en aquesta promoció de la 
participació.

I evidentment, una interlocució flexible, comprensiva i realista, que promocioni tant l’associacionisme 
com la veu de les persones no associades. I com no podia ser d'un altre forma, un lideratge, polític, 
inequívoc, del Govern Municipal, que doti dels recursos necessaris aquest àmbit del dels recursos i de 
la visualització necessària a aquest àmbit del govern del municipi .  

Per finalitzar dir  que el Consell que avui aprovem inicialment i el seu Reglament, també neix, com bé 
ha dit la Secretària,  amb l'encàrrec de  la formulació d'una proposta de Reglament Municipal de 
Govern Obert i Participació Ciutadana i que cal, evidentment, que aquest Consell de Ciutat estigui 
format per persones de tots els àmbits de la vida política, social i econòmica de la ciutat, i de manera 
especial dels eixos estratègics de les polítiques municipals .

Persones que des de la seva responsabilitat i amb la seva capacitat per tenir una visió global de la 
ciutat, puguin aportar i posar en comú el bagatge personal, professional i relacional al servei de 
Granollers i que alhora, representin la diversitat i la pluralitat de la societat granollerina , des de tots els 
punts de vista. Persones que, com no pot ser d'una altra manera, s'estimen la seva ciutat, de 
naixement o d'acollida, i que estan disposades a treballar per ella, amb un objectiu comú: 

Fer de Granollers una ciutat que treballa per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i 
ciutadanes, que es preocupa per assolir un desenvolupament sostenible, que lluita per una societat 
més justa i solidària, i que vol ser transparent i que vol implicar al conjunt de la ciutadania en la 
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definició i construcció col·lectiva del seu futur .

Abans de finalitzar, simplement agrair a tots els Grups polítics les seves aportacions o comentaris que 
evidentment també han enriquit aquest document, que evidentment és un document de tots, un 
document de ciutat. I com no podia ser d'una altra forma també als equips tècnics de la casa. Gràcies.

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

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Com a republicans creiem profundament en la participació ciutadana 
com una eina clau en la millora de la ciutat, som dels que volem que l’opinió dels ciutadans i 
ciutadanes no es limiti a dipositar un vot a l'urna cada quatre anys sinó que la seva implicació en la 
ciutat sigui constant, és d’aquesta manera que entenem que les ciutats s’enriqueixen i evolucionen.

Des d’aquesta òptica disposar d’un espai més de participació amb una representació heterogènia de 
persones que representen a entitats, associacions de veïns, el món empresarial i sindical i les 
diferents posicions polítiques ens sembla una proposta positiva per Granollers .

Per això, perquè creiem en les eines de participació hem fet les nostres aportacions per a la creació 
d’aquest nou consell, aportacions que han estat acceptades pel regidor responsable el Sr. Joan Antoni 
Corchado.

Dit això se’ns planteja un gran dubte, serà l’equip de govern capaç de dinamitzar aquest nou consell 
de participació? O com ha passat altres vegades això serà un foc d’encenalls fruit de la proximitat 
d’unes eleccions municipals?

Ho dic perquè fent una mica de memòria em venen al cap dos exemples que testimonien aquesta 
incapacitat d’aprofitar seriosament els consells de participació .

Durant aquesta legislatura hem creat el CAU (Consell Assessor Urbanístic) format per persones que 
tenien ganes d’aportar les seves opinions i visions de la ciutat en aquesta matèria , el cas és que no ho 
han pogut fer tant com volien o simplement hauríem de dir que no ho han pogut fer perquè aquest 
consell pràcticament no s’ha convocat i quan s’ha fet ha estat per informar de les decisions preses .

L’altre exemple que em ve al cap és el consell de l’esport el qual no es reuneix des del passat mes de 
juliol del 2013.    

Un consell de l’esport a través del qual s’havien portat a la pràctica cursos de formació dels tècnics 
d'esports (ja portàvem vuit edicions).

Aquests cursos és centraven en com treballar els valors amb els esportistes i de retruc amb els pares, 
cursos en els que vàrem ser pioners i que varen ser una primícia a tot Catalunya a l'hora que el 
municipi com a "Ciutat Educadora" els va presentar a diferents congressos nacionals e internacionals 
a través del regidor, en aquell moment Josep Mª Jonqueres. 

El dia 19 de gener d’enguany el diari Ara presentava un article sobre aquest tema els dels valors en 
l’esport titulat “Mama no cridis”,va ser desmoralitzant veure que Granollers tot i que havia sigut una 
ciutat innovadora en aquest tema no apareixia per enlloc, Granollers s’ha desconnectat d’aquest 
projecte.

Tot plegat és una mostra més de com desaprofitem oportunitats que situarien Granollers en el mapa 
tot i ser Ciutat Educadora.
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Encara podem posar un altre exemple d’incapacitat a l’hora de dinamitzar processos de participació 
com ara la Taula d’Acció Social, la creació de la qual va ser aprovada per unanimitat via una moció 
presentada ara fa 15 mesos. 

Votarem a favor de la creació d’aquest nou Consell de participació, no volem deixar d’oferir eines a 
partir de les quals la gent d’aquesta ciutat pugui expressar les seves opinions i propostes, tot i que la 
nostra experiència ens diu que potser tornarem a estar davant d’un paper mullat.

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Primer de tot dir i agrair la predisposició del senyor Corchado a 
debatre sobre el document i acceptar alguna de les modificacions proposades pel nostre Grup .

Dit això, des del nostre Grup creiem que amb la creació d'aquest nou òrgan, d'aquest Consell, 
continuem en la línia d'altres, que més que participatius són informatius, en el millor dels casos es 
reunirà com diu el text tres cops a l'any o potser acabarà passant com en d'altres que no es reuneixen 
o un cop cada quatre anys.

Ens hauria agradat, com li vàrem dir al regidor, que fos un Consell on poder prendre decisions i no 
només informatiu o de consulta, un Consell de participació real.

En l'apartat de finalitat ja ens ho diuen: informar sobre els criteris del pressupost municipal, fer 
seguiment del PAM, debatre i conèixer projectes de Granollers, assistir l'Ajuntament, però com deia 
sense cap mena de possibilitat de decisió.

Des del nostre grup ja els hem dit més d'un cop que trobem a faltar processos de participació real de 
la ciutadania amb la participació activa dels granollerins i granollerines . És fonamental que la presa de 
decisions es sotmeti a la participació ciutadana. Entenem que per assolir una ciutat oberta, amb 
participació ciutadana, cal posar en marxa un Programa d’Actuació Participativa que comprometi a 
tots els actors, l'Ajuntament i totes les regidories per a implantar processos participatius en l’aprovació 
de diversos dels seus programes, així com que cada barri de Granollers treballi perquè algunes de les 
seves polítiques urbanístiques, de mobilitat, socials, etc. es decideixin mitjançant consulta ciutadana.

Avui ens porten aquest document que hauria d'anar acompanyat d'un reglament de participació, un 
projecte global on s'impliqui a tota la ciutadania i es posin les línies d'actuació  per desenvolupar una 
participació real i efectiva. Gràcies.

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Com ha manifestat el Regidor que ha presentat la iniciativa, el 
senyor Corchado, estem davant d'un salt, des del nostre punt de vista, un salt endavant, en el procés 
de participació, perquè la ciutat és un ens complex, és un ens en contradiccions, en visions i mirades 
diferents i per tant, és, cal avançar per tant, en aquest sentit.

Per què? Doncs, home, justament per enriquir, per enriquir la cultura democràtica o arrelar encara 
més la cultura democràtica en el nostre municipi, perquè participació en els moments que estem, que 
ens toca en aquests moments gestionar, implica també, més transparència, i aquesta ha estat sempre 
una de les claus, dels objectius d'aquest Govern.

Ser absolutament transparent, tenir el sostre de vidre, justament per aquesta raó, era necessari 
avançar en la constitució d'aquest Consell de Ciutat amb persones vinculades a la vida social, 
econòmica de la ciutat, amb l'objectiu de què? Home, de definir grans línies d'actuació, que van més 
enllà del que seria el dia a dia, també, però se'n van més enllà del dia a dia de la gestió de 
l'Ajuntament. Tot i que el dia a dia a vegades també pot ser objecte de control, de debat, però bé, en 
tot cas, el dia a dia, els Grups Municipals i també altres entitats o persones individuals el controlen, 
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no? De debatre els projectes estratègics de Granollers, més enllà dels debats, que es fan quan s'ha 
d'elaborar, o quan s'elabora el Pla Estratègic, que per la seva pròpia definició, doncs té un horitzó 
temporal més gran, per discutir els grans projectes urbans.

Abans el senyor Mur, posava com a exemple d'un Consell que no ha funcionat el Consell   Assessor 
Urbanístic, que  justament es va crear per discutir els grans projectes urbans, però des del moment 
que s'ha creat fins avui de grans projectes urbans de transformació per les raons òbvies que tots 
coneixem, doncs no n'hi ha hagut cap, pràcticament hem estat parlant de temes molt menors, 
d'informar sobre els criteris tal com deia el Regidor del pressupost municipal, i bàsicament actuar com 
a garant, com a nexe també de relació amb els diferents interlocutors que té la ciutat, que són amplis, 
variats, multiplicitat d'entitats socials, esportives, culturals, d'altres característiques que tenim a la 
ciutat, és per això que a nosaltres ens satisfà que s'ha pogut parlar amb tots els Grups Municipals, que 
s'hagi arribat a aquest, espero, acord del conjunt del Ple de la ciutat per seguir avançant en la línia que 
ens explicava el regidor Corchado.  

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Corchado per fer la rèplica a aquest primer torn, endavant, té la 
paraula  

Senyor Corchado: Gràcies Alcalde. Una mica englobaré la resposta tant per Esquerra Republicana, 
com per a Iniciativa, sobre el tema de la dinamització del Consell de Ciutat també és una preocupació 
nostra, i per aquesta raó tenim ben clar com ho treballarem.

En primer lloc, aquest espai tal com diu l'article 14, s'articula a través de la dinamització a traves de 
l'Oficina Tècnica, i ho farem de 4 formes. En primer lloc evidentment amb una definició de l'agenda de 
treball. En segon lloc amb una planificació anual i metodològica del seu funcionament. En tercer lloc 
amb l'establiment de canals de físics, i virtuals que garanteixin la millor comunicació amb i entre els 
membres del Consell i que afavoreixin el flux permanent d'informació, i evidentment, amb un impuls i 
organització d'espais de participació puntuals directament vinculats als temes que es treballin, tema 
que ja hem parlat amb la resta de Grups, com poden ser les comissions de treball, els tallers 
participatius, i evidentment, amb una progressió de materials per recollir les opinions ciutadanes, com 
per exemple els quaderns de debat ciutadà.

Sobre el tema que comentava el senyor Mur del Consell de l'Esport, per exemple, el Consell de 
l'Esport es reunirà per exemple el març de l'any 2015, i es reuneix un cop l'any. Els cursos de formació 
que comentaven, ho dic perquè ho sapiguem, no encaixaven amb els horaris de les entitats, i s'han 
substituït per xerrades formatives i tallers oberts, o sigui, sinó es pot fer una cosa perquè no encaixa 
amb els horaris de les entitats, el que sí que fem és donar altres opcions. Ho dic perquè tots tinguem 
la informació, eh. I en un principi no és un Consell informatiu, es deliberatiu i a la vegada és consultiu, 
va molt més enllà d'un simple traslladar la informació.

Aquest Govern no creu en què els Consells de participació hagin de ser espais de donar informació i 
aquest Govern creu, no només que s'ha de fer participació en consells i tancats a 4 parets, sinó a peu 
de carrer, i ho fem. Hi ha molts veïns de la ciutat de Granollers, jo crec que el regidor Albert Camps és 
un clar exemple, o sigui, ell fa moltes de les obres, la gran majoria, per no dir totes, les fa a peu de 
carrer, amb les entitats veïnals al costat, amb les persones a títol individual que vulguin estar a dintre 
d'aquestes Comissions de treball, i fan reunions quinzenals, per mi això és participació, i no hi ha cap 
Reglament, i no hi ha 4 parets on ens puguem reunir, però també és fer participació. O sigui, 
participació no és només els Consells, és molt més, i jo crec que la millor participació també és la que 
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fem a peu de carrer.

I una cosa més, el Reglament de participació que aquest Consell haurà d'impulsar, i les persones i els 
Grups polítics que siguin en aquell Consell , ha de fer el Reglament de participació. I aquest Reglament 
de participació ha de fer que aquests Consells que no acaben de funcionar, o que potser tenim d'altres 
per exemple, joventut, que tenim algun més, que sí que funcionen i no és el pròpiament creat, però 
que ja està funcionant i funciona, o sigui, haurem de veure quins són els que no funcionen, i quins són 
els que han de funcionar millor, i entre tots haurem de canviar també la política participativa de les 
nostres ciutats. Bàsicament ja està, gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, senyor Mur, vol fer ús de la paraula? Endavant,

Senyor Mur: Gràcies. El senyor Terrades deia: "aquesta ciutat és complexa, diversa, amb diferents 
visions". Nosaltres el dubte que tenim és si totes aquestes visions diferents, que efectivament 
existeixen, són recollides de debò, són tingudes en compte. Tots ho sabem que tenim visions diferents 
de la ciutat, però a vegades ens dóna la sensació que això es canalitza o es transforma en una única 
visió de la ciutat. Parlava del cau, i parlava de què potser no hi ha hagut grans obres a la ciutat, i que 
per tant des d'aquesta perspectiva, ha estat un Consell que no ha pogut, diguem-ne, ser operatiu, a mi 
se m'acut i li reconec que se m'ha acudit ara, que potser si teníem un Consell muntat amb gent 
disposada a pensar en l'urbanisme de la ciutat, aquests 4 anys els haguéssim pogut demanar que 
anessin pensant en el Granollers d'aquí a 25 anys, no hagués sigut una qüestió de plasmació pràctica 
però haguéssim utilitzat un Consell de participació per veritablement definir la ciutat, i estic convençut 
de què hagués sigut molt enriquidor, haguessin sigut quatre anys que aquestes persones s'haguessin 
sentit valorades i que haguessin preparat el Granollers del demà. Imaginis si era important poder-los 
dinamitzar. 

El senyor Corchado ens posava sobre la taula, les diferents eines que tindrem per dinamitzar aquest 
Consell de participació, les eines no tinc cap dubte que hi seran, n'estic convençut, el que caldrà és 
utilitzar-les, fer-les servir, que realment hi haguin processos, que realment hi hagi participació. Em 
deia que el Consell d'Esports és reuneix un cop a l'any, la data que jo tinc com a darrera reunió del 
Consell d'Esports és de fa ara 2 anys, per tant, hi ha hagut un any que no s'han reunit, per tant tampoc 
és una freqüència que vegi que estigui massa estabilitzada.

I no em voldria equivocar, però parlant del Consell de Joventut, les dades que jo tinc és que de 
moment no s'ha reunit mai en aquesta legislatura, i si m'he equivocat, ho rectificaré tranquil·lament, 
però les dades que jo tinc és que no s'ha reunit mai. En tot cas, tinc dades d'altres Consells, nombre 
de vegades que s'han anat reunint, i em sembla que són insuficients en aquesta línia de realment 
potenciar la participació. Estic molt d'acord en què la participació es faci al carrer, si senyor, em 
sembla molt bé que la participació també sigui la de la gent que dóna la seva opinió i fa les seves 
propostes al carrer, fantàstic ho aplaudeix-ho de tot cor, però hi han una serie d'òrgans organitzats 
perquè precisament la gent tingui una eina de participació, ja que parlàvem d'eines fa un moment, les 
quals no són utilitzades, les quals són menystingudes, crec que valdria la pena començar a donar 4 
voltes a això per treure'n profit. Gràcies.  
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 Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Casasnovas,  

Senyor Casasnovas: bé, jo començaré la meva intervenció per on ha acabat el company Pep Mur,  

Senyor Mur: Ja ens ho tenim organitzat així...  

Senyor Casasnovas: Sí. Com ha dit el senyor Corchado, la participació es pot fer en molts àmbits, i 
ens sembla perfecta que es faci al carrer, en els consells o en el lloc que es trobin més idoni, però la 
realitat d'aquests 4 anys d'aquest mandat és que els consells, no diré tots, alguns, no han funcionat, 
perquè n'hi ha que no s'han reunit o d'altres que s'han reunit una vegada o dos en aquests 4 anys. I 
això el que demostra, és que aquests consells no estan funcionant, i és en aquest sentit, tot i que el 
senyor Corchado diu que tenen clar que volen fer una dinamització ben clara del Consell de Ciutat .

Però l'experiència que tenim durant aquests anys dels diferents consells és que n'hi ha que no 
funcionen, i com deia, majoritàriament més que de participació són d'informació, moltes vegades sí 
que es poden intercanviar opinions, però bàsicament el que fa l'Equip de Govern és informar de la 
seva actuació com a Govern.

 El nostre Grup majoritàriament està d'acord amb el document, hi ha alguns aspectes que com hem dit 
no ens agraden, que no pugui ser decisiu, que només sigui de consulta, d'assistir, de debatre, de fer 
seguiment dels pressupostos i del PAM, agafaré una expressió del Pep Mur, que va fer en una 
votació, no recordo en quina: el nostre Grup avui farà una abstenció en positiu.  

Alcalde: Moltes gràcies. No se si el Grup Socialista vol intervenir ? Sí? Senyor Terrades, endavant,  

Senyor Terrades: Si, home, hi ha exemples per tots els gustos, sempre trobem el got mig buit o mig 
ple. Jo li puc posar dos exemples de què les coses, més enllà dels temes no reglats que hem explicat 
més d'una vegada, no? Li podria posar l'exemple de temes que han funcionat perfectament, en funció 
de les necessitats que té la ciutat. Consell Escolar Municipal, n'és un exemple molt clar, és l'impulsor 
del Pla de voluntariat, és el que ha informat sobre el disseny del Mapa Escolar a la ciutat, o la Taula 
d'Acollida que també podríem posar com un bon exemple de les coses que s'han fet correctament 
gràcies a les opinions i a la participació de ciutadans de Granollers, de veïns i de veïnes de 
Granollers, i no voldria produir ara aquí un debat urbanístic, perquè no és el punt.

Però el regidor Pep Mur sap perfectament que l'Urbanisme justament té uns procediments molt 
reglats, ens podem assentar i parlar del que volguí, ara, les derivades són temes absolutament 
objectivables i reglats. Dir-li que tenim sol suficient, des d'un punt de vista residencial i industrial per 
les necessitats de la ciutat dels propers anys. I ja que a vostè se li han acudit coses, a mi també se 
m'acudeixen coses, que segurament haurem de debatre, no ara, perquè estem a 3 mesos del final 
d'aquesta legislatura, però a mi se m'acudeixen debats que ja els hi poso damunt de la taula, que 
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estiguem on estiguem cadascú de nosaltres jo crec que s'hauran de produir. Per exemple, com 
reflexionem a la ciutat respecte els entorns del ferrocarril, els entorns de la Bòbila i els entorns des del 
carrer Girona fins al ferrocarril, els entorns del camp de futbol, que són temes que històricament no 
han quedat ben resolts en l'Urbanisme d'aquesta ciutat, per les causes que siguin, perquè les 
propietats són absolutament de minifundi, i per tant, haurem de tornar a seure-nos tots plegats i veure 
com resolem aquests temes que justament estan en el centre de la ciutat.

Però aquest no és el debat d'avui, aquest no és un debat urbanístic, és un debat que jo crec prou 
important que haurem d'abordar, torno a repetir, des del punt de vista del Consell de Ciutat, implica 
encara molta més transparència en la gestió del conjunt dels que estem avui assentats, o els que 
estaran assentats a partir d'aquí a 3 mesos en aquest hemicicle.   

Alcalde: Moltes gràcies. No se si el senyor Corchado vol intervenir? Jo sí que voldria intervenir, 
bàsicament per fer dues coses. La primera saludar emfàticament el naixement d'aquest nou espai de 
participació, el Consell de Ciutat. Era un compromís que formava part del programa d'actuació 
municipal, i que ha estat objecte d'un treball intens, i de diàleg, molt diàleg amb totes les forces 
polítiques, i també amb entitats i aquesta és una feina que ha liderat el regidor Corchado, i jo també 
vull agrair-li per tant aquesta feina, la feina de buscar i sumar voluntats.

Com és habitual quan s'acosten les eleccions s'aprofita que el Congost passa per Granollers per 
parlar d'altres coses, i  d'acord parlem d'altres coses, i en tot cas, s'ha volgut fer un judici d'intencions 
a la política participativa global del Govern, i s'han esmentat 3 casos: el CAU, el Consell que té la 
funció d'assessorar temes urbanístics, el Consell de l'Esport, el Consell de Joventut, i la Taula 
d'Acollida, són les 4 que han sortit d'una manera nítida, perdo la Taula Social, molt bé, gràcies Pep. 
Aquestes 4, en tot cas un comentari molt breu sobre les 4, i si em permeteu una petita llista, 
improvisada sobre alguns dels Consells que han fet aportacions claus a la ciutat, claus a la ciutat, 
aquests 4 anys, que són Consells de participació, i alguns han fet alguna cosa més que emetre 
opinions, realment han generat dinàmiques. Sobre el Consell vinculat a Urbanisme, el senyor 
Terrades ja ha dit la seva opinió com a regidor, alhora pel que fa el Consell de la Joventut, també 
s'han explicat que hi ha hagut àmbits paral·lels, a participació, que d'alguna manera s'han solapat, no 
vol dir que no hi hagi hagut feina a Participació, sinó que ha tingut un altre vehicle, consensuat amb 
les Joventuts de les diferents forces polítiques i socials, per tant, un vehicle alternatiu com d'alguna 
manera passa sovint en l'àmbit de la joventut, més enllà del que s'havia estipulat, i jo crec que això 
s'ha de saludar en positiu.

I pel que fa a la Taula vinculada als Serveis Socials, s'ha reunit trimestralment, s'ha reunit 
trimestralment i s'han recollit les opinions de tothom que les ha pogut i ha volgut fer en un àmbit ple de 
complexitat, perquè els interrogants que es volen aclarir són molt complexos, s'ha fet, i val la pena 
dir-ho.

I pel que fa al Consell de l'Esport s'han situat també sobre la taula altres processos de reflexió i 
d'acció, complementaris i en alguns moments ampliats al propi Consell de participació, que han 
generat estratègies molt directes en el que el pal de paller, precisament, ha estat tot lo que fa 
referència als valors en l'esport. Jo he pogut i he tingut ocasió de seguir, com suposo alguns de 
vostès, alguns cicles de conferències prou interessants que han aplegat molts nois i noies de la ciutat i 
molts directius esportius de la ciutat. Només fa falta repassar l'agenda per trobar-los, si volem.                               
Però, efectivament, aquest ha estat un mandat en el que hi ha hagut un esforç per ampliar i per 
difondre tots els elements vinculats a la participació, alguns que van sortir molt ràpidament, s'ha 
esmentat la Taula d'Acollida, ha funcionat regularment i ha fet aquesta feina, una feina vital, una feina 
vital per la cohesió de la ciutat. El Consell de Cooperació, l'instrument de la ciutat per tal d'unificar, i 
gestionar, i prendre decisions sobre les polítiques de cooperació a aquesta ciutat, que manté el seu 
compromís amb l'1% pel que fa a la cooperació amb el tercer món. Consell de Cooperació s'ha reunit, 
i ha decidit quines han estat, quines són, les aportacions a cada un dels projectes de cooperació 
col·lectivament.

Consell de Medi Ambient reformulat i funcionant. Pla Estratègic, que ha tirat endavant, coses tan 
importants  com el Pla de Voluntariat, com el projecte A l'Aula, i que està a la memòria de la feina feta.  
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Consell Econòmic i Social, que ha fet una cosa relativament important, que és promoure i aprovar 
alguns Plans de Xoc, amb totes les forces polítiques i socials a dintre. Taula d'Igualtat, que ha 
promogut al voltant de la regidoria d'Igualtat, però amb la força i l'empenta d'aquest compromís de 
dones que estan generant histories amb vocació d'igualtat, les ha tirat endavant i les hem vist, les hem 
viscut i les hem compartit al carrer.

Consell Escolar Municipal. Les ha esmentat el senyor Terrades, però jo vull fer-hi un èmfasi rotund, la 
política de voluntariat que hi ha en aquesta ciutat en matèria educativa no sorgeix del Govern, sorgeix 
del Consell Econòmic i Social, perdó, el Consell Escolar, la proposa el Consell Escolar, i ho hem de 
tenir molt present. Igual com el Mapa Escolar, no l'està definint el Govern, l'està definint aquest procés 
de participació en què tots els agents educatius i tenen un paper, i en el qual també els diferents 
Grups polítics hi esteu, hi estan participant activament. La Taula de Comerç, el Fòrum de Comerç, el 
Consell de la Fira de l'Ascensió, el Consell dels Infants, que es reuneix una vegada a l'any aquí, en 
aquesta sala, però que es reuneix periòdicament i fa un treball mensual i que també representa la 
ciutat, en el Consell dels Infants de Catalunya. El Consell de la FP m'apunten aquí a la meva esquerra, 
i podríem seguir, Consell de la FP que ha fet propostes molt importants pel que fa a tota la 
reestructuració d'aquest espai tan vital per la ciutat que és la Formació Professional .

Mireu, és una relació improvisada, per tant, és bo que diguem allò que pensem, per suposat, però jo 
també vull posar sobre la taula aquelles qüestions que no estan buides sinó que estan plenes i molt 
plenes que han generat espais de reflexió col·lectius i propostes molt potents que tenen alguns casos 
el Govern com simple acompanyant, fins i tot el Consistori com simple acompanyant, i que són els 
ciutadans qui fan aportacions directes a través d'aquests Consells. I especialment també, i 
complementàriament, tota aquella participació informal que em sembla clau, aquell espai de relació 
directe amb la ciutadania, que ens permet ser capaços de  definir projectes urbanístics, projectes 
d'obra pública, projectes educatius, projectes socials que recull el Govern i que aplica el Govern, però 
que tenen i que veuen directament en aquest diàleg permanent amb la ciutadania. Per tant, un 
instrument més dintre d'una estratègia global, convé i ara el que pertoca és completar, formar aquest 
Consell, crear aquest Consell i que té un encàrrec ja, avui mateix, l'aprovarem també que és que 
encarreguem al Consell la redacció del Reglament de participació. El plenari de l'Ajuntament avui 
acordarà que el Reglament de participació el faci aquest òrgan de participació , no és un encàrrec petit, 
és un encàrrec potent, i amb la confiança, amb una confiança evident de què la suma de mirades és el 
que ens dóna una ciutat millor. En tot cas, es tractaria de votar.

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

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    23232323    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)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((5555)))),,,,    PPPPPPPP    
((((4444)))),,,,    dddd''''AGAGAGAG    ((((1111))))    iiii        1111    abstenció  del Grup Municipal dabstenció  del Grup Municipal dabstenció  del Grup Municipal dabstenció  del Grup Municipal d ''''    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT L''''ORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOSORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOSORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOSORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOS    
DEL PAISATGE I PUBLICITAT DE GRANOLLERSDEL PAISATGE I PUBLICITAT DE GRANOLLERSDEL PAISATGE I PUBLICITAT DE GRANOLLERSDEL PAISATGE I PUBLICITAT DE GRANOLLERS                     

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

El paisatge necessita protecció, gestió i ordenació per mantenir, al llarg del temps, els seus valors i la 
qualitat de vida de les persones que el gaudeixen. 

Al terme municipal de Granollers, aquesta necessitat està accentuada  pels motius següents:
- Existència d’un centre històric d’importància reconeguda, que presenta valors històrics, arqueològics 
i culturals definitoris de la identitat del municipi .
- Existència a l’antic nucli de Palou d’un patrimoni rural vinculat a l’activitat agrícola, d’elevat valor 
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paisatgístic, històric, cultural i identitari.
- Existència d’espais naturals integrats a la Xarxa Natura 2000 i altres espais naturals connectors de 
gran valor ecològic i paisatgístic .
- Existència d’elements d’important valor social i identitari que incrementen la qualitat de vida i el 
confort de la ciutadania.
- Sensibilitat municipal per garantir el futur del paisatge granollerí i vallesà, treballant per l’ordenació, 
la gestió i la protecció dels espais que així ho requereixin . 

Vist l'informe de data 19 de gener de 2015 de la cap del Servei d'Urbanisme i vist l'informe de data 19 
de gener de 2015 de la lletrada del serveis d'urbanisme amb el vist i plau de la Secretària de 
l'Ajuntament de Granollers.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

IIII.... L'article 71.2 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, estableix que els ajuntaments, d'acord amb la legislació 
de règim local, poden aprovar ordenances d'urbanització i d'edificació per regular aspectes que no són 
objecte de les normes dels plans d'ordenació urbanística municipal, sense contradir-ne ni alterar-ne 
les determinacions.

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

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

L'art. 47.3. I) de la Llei 11/1999, de 21 d'abril , de modificació de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril reguladora 
de les bases de Règim Local i l'art. 114.3. k) del Text Refós de la  Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya  aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril  disposa que  "És necessari el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació per a adoptar acords 
que hagi d'adoptar la corporació en la tramitació dels plans i els instruments d 'ordenació urbanística.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Derogar l'Ordenança de la Publicitat, aprovada definitivament en sessió de Ple de data 16 de 
març de 1989 i publicada en el BOP núm. 134 de 6 de juny de 1989.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar inicialment l'ORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOS DEL PAISATGE I PUBLICITAT 
DE GRANOLLERS, el text íntegre s'adjunta com annex a aquest acord.

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

QuartQuartQuartQuart....  Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovat DEFINITIVAMENT el Reglament esmentat, sens perjudici de la publicació íntegra 
del text el Butlletí Oficial de la Província  i al tauler d'edictes de la casa consistorial .  
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L'Alcalde dóna la paraula al regidor delegat d'Urbanisme i Habitatge.

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde, a Granollers tenim moltes normatives sectorials, ambientals, 
urbanístiques que es refereixen a àmbits concrets, també que fan referència als temes que ara 
parlarem, però no hi havia una normativa específica de paisatge al municipi , que és el que avui portem 
a aprovar.

Per què portem una ordenança de Paisatge? Home, perquè creiem que cal garantir el dret de gaudir 
un paisatge harmònic a la ciutat, sents conscients com diu la cançó del Serrat "contra gustos no hay 
disputas", que per tant en aquí també poden haver-hi moltes visions, però malgrat això nosaltres 
entenem que cal configurar el concepte de paisatge també com un bé públic, com un bé col·lectiu, que 
ens ajudin a generar els recursos necessaris, i per tant recursos pressupostaris pel seu manteniment i 
per la seva millora.

Creiem que cal crear també una cultura del manteniment del patrimoni, que fomenti la protecció, la 
valoració, la defensa dels valors estètics a la nostra ciutat, també dels valors ecològics, els valors 
arquitectònics, els valors socials, que estan englobats en el concepte de paisatge, de fet aquesta 
ordenança s'inspira en la Carta del paisatge europeu i també en les normatives de paisatge de 
Catalunya, a nivell de concepte. I nosaltres el que pretenem és establir les condicions que han de 
complir els diferents elements, que formen part del paisatge de Granollers.

De fet, a la nostra ciutat aquest concepte del paisatge està accentuat per diversos motius. Primer, 
perquè tenim un centre històric d'importància reconeguda, que té valors històrics, arqueològics, 
culturals, que defineixen en part també la identitat de la nostra ciutat. Perquè existeix també un nucli 
antic de Palou, amb un patrimoni rural vinculat i amb una activitat agrícola que la podem comprovar, i 
que a més a més des del punt de vista ja no només de la nostra ciutat, sinó del Vallès, forma part del 
paisatge que també defineix els “vallessos”, en concret el nostre, d'un valor paisatgístic històric i 
d'identitat també important. Perquè s'han incorporat dins els espais de la Xarxa Natura 2000 alguns 
espais naturals que són connectors biològics dins del que seria el territori de la nostra ciutat, i a més a 
més perquè existeixen elements de valor social i identitari que creiem que cal preservar perquè també 
formen part o haurien de formar cada dia més part de la qualitat de vida i el confort que tenim a la 
nostra ciutat.

L'ordenança serà d'aplicació, creiem que ha de ser d'aplicació als usos i activitats públiques però 
també a les privades que incideixen en el paisatge. També he fet referència a les públiques perquè ha 
de ser l'administració o les administracions les primeres que han de donar exemple des del punt de 
vista de la preservació de l'entorn urbà. Dintre de l'ordenança, com vostès segur que han vist 
s'estableixen diverses tipologies paisatgístiques i en funció d'aquestes tipologies paisatgístiques 
també les orientacions sobre com actuari, en el que seria l'espai urbà més residencial, també en els 
polígons d'activitats econòmiques i en l 'entorn no urbanitzable, per tant més agrícola, i natural.

Fins ara quan parlàvem d'ordenances o de plans de Paisatge, sempre ens imaginàvem o ens portava 
a aquests territoris de les ciutats o dels espais que no estaven ocupats per l'activitat residencial o 
industrial, nosaltres hem volgut incorpora-hi tot el concepte de la ciutat, com comença, o aquest és un 
concepte que comença a avançar a nivell europeu. I per tant estem parlant de què? De les 
edificacions, torno a repetir, dels espais públics també, dels espais lliures d'edificació i també de 
l'espai aeri de la nostra ciutat. L'espai aeri m'estic referint, d'allà on estem a la ciutat construïda, pot 
ser residencial o industrial, doncs a aquesta multiplicitat de coses que fins fa no gaire i en alguns 
indrets encara passa, ens passaven per dalt, no? Només cal aixecar la vista, per veure o per recordar 
que per molts indrets de la ciutat passaven multiplicitat de cables aeris amunt i avall, i encara hi ha 
entorns que encara cal actuar-hi perquè això vagi disminuint i per tant l'impacte doncs també 
disminueixi.

Es tracta també en aquesta ordenança de fitxar criteris pel manteniment de la composició 
arquitectònica dels materials, també del cromatisme, de com regular la il·luminació dels espais 
públics, però també dels edificis privats, entre altres coses perquè hem de començar a controlar la 
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contaminació lumínica que es produeix, de les instal·lacions que cada cop tenim més presents en el 
conjunt d'edificis. I ara ja s'ha començat a actuar, per reordenar algunes d'aquestes infraestructures, 
però creiem que cal regular-ho en una única ordenança, que conceptualment, torno a repetir s'inspira 
en les cartes del paisatge i que normativament té una referència clara que és el Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal.

I després també estableix com un element segurament no principal però com un element important un 
seguit de o lo que s'ha anomenat la Carta de colors, que no és altra cosa que establir unes pautes 
justament per la tutela i l'ordenació del paisatge, fitxant una paleta de colors de referència. Uns colors 
de referència que no és altra cosa que una eina tècnica perquè els redactors de projectes de 
rehabilitació de façanes puguin especificar el cromatisme en el moment de sol·licitar les llicències 
municipals. Bàsicament a on? Doncs bàsicament en l'aplicació en les façanes d'edificis catalogats 
dels conjunts urbans protegits segons el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic que 
tenim aprovat a la ciutat i dels edificis que estan inclosos en sols qualificats com UA, que és la 
qualificació tècnica per entendre'ns són aquells edificis de cost que estan en el que seria el primer 
eixampla de la ciutat, els carrers que van o que sortien del que era el centre més medieval, 
renaixentista de la ciutat,i que sortien de muralles i que un cop les muralles van caure, doncs van 
formar el primer eixampla de la ciutat i que té una característica determinada que s'anat transformant 
però que encara manté una part d'aquesta, del que ens defineix com a ciutat.

Bàsicament això és el que pretén aquesta ordenança que s'inspira en la Carta del color, en la carta del 
color no, en la Carta del paisatge europeu, també amb la Llei del paisatge de Catalunya, i a nivell 
normatiu, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que torno a repetir, fitxa tot un seguit de criteris i 
de recomanacions, en el conjunt de la ciutat. En tot cas, no se per on anirà el debat, però ja m'avanço 
que si el debat se centra en el tema dels colors, com vostès hauran vist, el que s'introdueix, és 
bàsicament un catàleg de recomanacions, no d'obligacions.

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

Senyor Mur: Es demostra que l'experiència del senyor Terrades va més enllà de lo normal, perquè 
m'ha llegit el pensament, efectivament centraré la meva intervenció en el tema de la Carta de colors, 
com no podia ser d'una altra manera perquè a més a més, ja li vaig donar pistes fa quasi bé un mes, i 
li vaig demanar si podíem separar d'aquest expedient, o d'aquesta ordenança, lo que era l'ordenança 
pròpiament dita, la qual la veiem positiva, i la veiem correcta, la veiem de sentit comú fins i tot, de lo 
que era la Carta de colors, perquè així ens permetia poder aprovar o poder votar a favor d'aquesta 
ordenança que entenem que és correcta, però al barrejar-hi la Carta de colors i als haver-hi aquí 
discrepàncies ens ho ha posat una mica difícil, jo li vaig demanar que ho separes precisament per 
això, per què ens ajudessin a poder aprovar-lis.

Com deia, cal separar d'aquesta reglamentació que veiem i, com ha explicat el senyor Terrades 
aquest concepte de ciutat em sembla que és molt interessant i em sembla que està molt bé. Cal 
separar tota la part d'elements, de materials, tot el que deia que és molt positiu i que està molt bé, del 
que són els annexes, precisament I, II i III, que parlen de la Carta de colors. Per què ho volíem 
separar? Perquè no hi estàvem tant d'acord i perquè ho considerem que a més a més, aquest és 
l'aspecte fonamental, és el que impacte de forma clara en l'urbanisme de la ciutat.                                          
El mètode de rascar les façanes per capturar una determinada gamma de colors, en principi és del tot 
arbitrari perquè ens hem de preguntar quin segle rasquem, si rasquem  fins al segle XVI amb els seus 
tons potents o ens parem amb els tons més apastalats del noucentisme del segle XIX? Per lo tant, 
aquí el procés de decidir on ens quedem, ja és una mica complicat.

Per alta banda, una vegada establerta la carta limitadora de colors, el treball, diguem-ne,  de l’expert 
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ja ha acabat. Per tant, què és això? Es dóna una eina, i ho deia el senyor Terrades també, ho ha dit 
bastant clar, és una dona una eina restrictiva, bé lo de restrictiu ho dic jo, perdó, és dona una eina 
restrictiva als tècnics de l’Ajuntament perquè apliquin una norma.
Creiem que el talent no ha d’estar en la redacció de les normes, que segurament n'hi ha hagut, perquè 
està ben fet, el talent ha d’estar en el dia a dia, allà on s’hauran de decidir totes les excepcionalitats, 
les singularitats i els canvis . El talent ha d’estar en la gestió diària i no en el reglament.
El llenguatge que gasta el document, en la part de colors, ja traspua un to del tot superat. És una 
terminologia diríem que queca i poc rigorosa, fins i tot antiquada.
Un exemple de paraules que creiem que caldria superar: harmonia, harmonització, ordre, integració, 
composició, és a dir un Pla de paisatge dirigit una mica al pessebrisme. Dissenya una mena de parc 
temàtic a l’estil Roca Village .
Totes aquestes paraules obliden i fan evident el concepte clau que trobem a faltar en la proposta: 
CREATIVITAT.
La gestió del paisatge s’ha de fer en base a la creativitat més que en els caducs criteris 
d’harmonització, ordre i composició.
Quan un veí presenti una proposta d'una façana hi ha d’haver-hi el criteri professional suficient per 
valorar si la proposta presentada és creativa.
El criteri no es pot substituir per l’aplicació rutinària d’un reglament. Tot i que el senyor Terrades ja ha 
fet l'advertiment de què aquest reglament sembla que serà flexible. L'aplicació d'aquest reglament el 
que pot acabar comportant és un empobriment de la ciutat, del seu paisatge, dels seus habitants, en 
definitiva que va fent la ciutat una mica més i la farà més grisa .
La carta de colors hauria de ser substituïda per un Servei del Color que oferís una solució cromàtica 
per la façana.
Un servei que tingui una actitud proactiva i no reaccionaria i basada en una normativa restrictiva .
En definitiva estem davant d’una proposta previsible, previsible en quant als colors, un instrument més 
de control en comptes d’un d’impuls creatiu, un instrument d'impuls creatiu de la ciutat que en 
aplicar-se pot tenir conseqüències una mica desmoralitzant, anclant la ciutat potser en l’avorriment, en 
l’immobilisme cromàtic, en definitiva anclant la ciutat en el segle XIX.
Donat que ha mantingut aquesta posició de la Carta de colors en aquesta ordenança, nosaltres el que 
farem serà abstenir-nos. Gràcies.

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

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Des del nostre Grup ens hagués agradat poder debatre 
aspectes per separat del que són aquestes ordenances de paisatge i publicitat, per una banda, com ha 
dit el senyor Terrades també centrarem part del debat en el tema del color i per un altre els temes de 
publicitat, il·luminació, màquines de venda, antenes, etc. Entenem que tot això afecta el conjunt de la 
ciutat i la seva imatge, però, com deia, haguéssim preferit dos temes separats.

Primer de tot, dir que en aquells temes que són més tècnics estem majoritàriament d'acord amb 
l'ordenança, tot i que hi ha alguns aspectes, com quan parlen d'instal·lacions de serveis com poden 
ser les xarxes de fibra òptica, està ben regulat a l'ordenança, però a l'hora de la realitat tal com hem 
comprovat en els darrers mesos amb la instal·lació de la fibra òptica a la ciutat per una companyia ha 
fet el que l'ha donat la gana, primer va començar per tirar pel dret i desplegar la xarxa sense 
l'autorització dels propietaris d'algunes finques, qüestió que sembla ser que es va solucionar després 
de la denúncia del nostre Grup, però no només això, durant tot el document veiem que es parla molt 
de l'impacte visual dels elements i la realitat és que l'impacte visual del desplegament de fibra òptica 
amb les caixes i cablejat déu n'hi do com ha quedat, bastant important l'impacte que ha sigut per la 
ciutat.

Un altre element que diuen que no ha de ser visible són els sistemes de captació solar i saben que a 
certes edificacions de la ciutat amb certa antiguitat i per la seva arquitectura és difícil trobar una 
solució, des del nostre Grup creiem que cal facilitar la instal·lació d'aquests elements pel que 
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representa de millora de la sostenibilitat ambiental i estalvi de recursos .

En un altre apartat parlen de les intervencions en mitgeres amb tractament pictòric, com es va fer a 
l'edifici de Roger de Flor, ens parlen que formin part d'un projecte global i que resulti un espai singular. 
No ens acaben de concretar l'acceptació o no d'una intervenció amb el que entenem que serà el 
Govern de la ciutat, els tècnics, qui creguin oportú, qui decidirà al seu criteri si és idònia o no, ja que 
no està concretat.

Sobre aquests temes no m'estendré massa en anar dient els diferents punts, però un altre és quan 
parlen de l'emmagatzematge als balcons d'estris, armaris, entre d'altres, també ho fan de les 
bicicletes, sabem que no és el millor lloc per guardar-les, però sovint els ciutadans tenen complicat 
guardar a casa seva un parell, tres o quatre bicicletes de la família, per solucionar aquesta 
problemàtica cerquin altres solucions com poden ser els aparcaments comunitaris que estan duent a 
terme a altres ciutats.

Sobre l'apartat de la carta de colors, tampoc seré massa extens, que és de 30 colors creiem que 
podien haver fet una proposta més oberta a la creativitat i elecció de més tonalitats, com bé diuen 
estableixen una pauta de tutela i ordenació, bastant acotada. El senyor Terrades ha dit abans que 
eren uns colors de referència, però aquesta possibilitat d'altres opcions, qui ho decidirà? Com? Amb 
quins criteris? Si només són uns colors de referència.

Entenem des del nostre Grup que certes edificacions de la nostra ciutat, sobre tot al centre, i com ha 
comentat el senyor Terrades a Palou, s'ha de garantir el manteniment d'una línia a la què 
històricament han tingut, però la resta de la ciutat hauríem de donar més possibilitat cromàtica, de 
creativitat, per donar una visió no tant uniforme com estableixen aquestes ordenances.

Parlen d'aquelles actuacions que generin un impacte visual significatiu, excessiu contrast de color, 
predomini visual en relació a l'existent i que els edificis han d'oferir una imatge de conjunt harmònic i 
com no sensació d'ordre. El que vol dir que si en un conjunt d'habitatges, filera em refereixo un dels 
propietaris vol pintar amb un color de la carta i trenca l 'harmonia potser no ho podrà fer? Ho pregunto.

Creiem que s'ha de donar més llibertat com s'ha fet a ciutats d'arreu com França, Brasil, Argentina, 
Canada i d'altres i que han acabat amb certs barris que destaquen pel seu cromatisme fent-los 
atractius fins i tot pel turisme.

En definitiva una ordenança d'impacte visual, harmonia, formes, escales, conjunt, sensació d'ordre, 
entorn, no es podrà, prohibit, tenir en compte, sempre i quan, adequació, vaja, tot endreçadet...

Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No se si pel Partit Popular. Si? Endavant senyor Gutiérrez, endavant  

Senyor Gutiérrez: Gràcies Alcalde. Sí, com diu l'Alcalde, s'acosten eleccions, però tot i això, com 
veuran, nosaltres farem una intervenció molt breu:
La ordenanza Municipal de los usos del paisaje y publicidad de Granollers es bastante amplia, y en 
general nos parece correcta, pero nuestra pregunta es: ¿Van a hacer cumplir todos lo regulado?

Como por ejemplo, ¿En lo que se refiere a colocar los aires acondicionados en lugares donde no 
generen impacto paisajístico?
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Pero lo que nos ha llamado más la atención de todo es la carta de colores, pues a nuestro entender, 
es para que la ciudad sea más vistosa, pero entendemos que esta carta, en sus 20 modalidades de 
colores, puede llegar a convertirse en un invento irreparable.

Creemos que debemos tener una ciudad viva, pero sin excesos. Estamos de acuerdo con colores 
suaves, pero falta colorido de flores.

La carta de colores que vimos por primera vez, presentada por este Equipo de Gobierno, difería 
mucho de la que hoy se aprueba, pues era de un color terroso, ocre; por lo que no entendemos el 
cambio tan brusco que ha habido y por qué hemos tenido tanta prisa en aprobar esta ordenanza en 
este pleno.

Por tanto, nuestro voto, en este caso, será de abstención.

  

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, el senyor Alex Sastre, endavant. 

Senyor Sastre: Gràcies Alcalde, serem breus en la intervenció, perquè molts dels arguments 
diguéssim ja s'han fet servir, al llarg del debat. En primer lloc sí que també m'agradaria, igual que ha 
fet el senyor Pep Mur, reconèixer doncs una certa habilitat alhora de plantejar aquest debat, 
segurament fruit també d'una dilatada experiència.

Jo crec que aquest és un document plantejat de forma bastant intel·ligent, i ja ho han apuntat en certa 
manera altres Grups, perquè aquí el que tenim diguéssim és una ordenança més de caire tècnic, 
barrejada o amb una Carta de colors diguéssim que queda en certa manera camuflada en aquesta 
ordenança que és més purament tècnica. Poso un exemple molt gràfic, perquè ens fem una idea de lo 
que estem parlant, és com si diguéssim, nosaltres agaféssim el manual d'instruccions d'una rentadora, 
que té poc debat per tenir-hi al voltant, però l'acompanyéssim d'un document que ens diu com ens 
hem de vestir. Aleshores aquí ja hi ha un joc més interessant.

De tota manera a mi m'agradaria centrar la meva intervenció en un basant més política, filosòfica, de 
concepte, i no pas purament tècnica. Al nostre entendre aquesta Carta de colors, tal com està 
plantejada, en certa manera, limita la creativitat, ho ha dit abans em sembla que ho ha dit el senyor 
Mur, o el senyor Casasnovas, no ho recordo exactament, però ha dit que en tot cas la feina a partir 
d'aquí, que ha de fer un creatiu en aquest moment, tal com es planteja, la feina que hauria de fer 
aquest creatiu, que és realment allò de lo que s'ha de dotar aquesta ciutat, ho podrà simplement 
executar algú que no ho sigui, o que no sigui tant, o algú que no tingui desenvolupada aquesta 
qualitat. Abans el senyor Terrades deia que l'urbanisme és un procediment molt reglat, doncs realment 
el que estem fent en aquí, també és reglar-lo una miqueta més.

I a tot això jo crec afegir també doncs que ens situem a gener de 2015, per tant estem a punt d'acabar 
el mandat i en situem també després d'un període, o al final d'un període, d'anys, d'uns quants anys de 
fer una ciutat que molts doncs han definit, en certa manera, com a grisa. I que consti que aquest ja no 
és un discurs o un retret, o una apreciació que fan alguns d'aquests Grups Municipals, sinó que és una 
cosa prou extensa. L'Alcalde deia abans que ens acostem també a aquest final de legislatura, i home, 
el fet de conduir, per part dels Grups de l'oposició, el debat cap a determinats àmbits és sospitós en 
certa manera d'electoralisme, jo crec que si han de parlar de sospitosos d'electoralisme, potser ho 
som tots, de sospitosos d'electoralisme, no només els Grups que estem a l'oposició, i alhora que 
plantegem aquest debat en aquest moment, en aquesta temporalització, també ens trobem, abans 
parlàvem de processos de participació ciutadana, i parlàvem del CAU, del Consell Assessor 
Urbanístic, i el senyor Terrades deia que és per parlar de grans projectes urbans, doncs si el que 
estem parlant en aquí no és un gran projecte urbà, perquè al final estem definint diguéssim quin ha de 
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ser l'estètica de l'urbanisme d'aquesta ciutat, llavors no se perquè serveix exactament el CAU.

I també s'ha dit avui en aquest Ple, que hi ha debats amb certa profunditat que no cal tenir ara a final 
de legislatura, bé, doncs avui també n'estem tenint un que té un cert calat i l'estem tenint a final de 
legislatura i no passa res tampoc, per tot plegat, o per completar diguéssim aquest pack de coses 
veiem aquesta setmana una notícia recollida, en un mitja de comunicació de la ciutat, comarcal en 
aquest sentit, que acompanyava diguéssim, l'explicació per part del regidor Terrades d'aquest Pla de 
paisatge, d'aquesta Carta de colors, amb una explicació d'un projecte doncs que estava descrit com 
un rentat de cara a les façanes de Roca Umbert. En certa manera ens dóna la sensació que és en 
aquest punt en el que estem, o en el que és troba aquesta ciutat, en un rentat de façana. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Terrades amb la seva doble condició de portaveu del Grup 
Socialista i de ponent, endavant   

Senyor Terrades: Jo crec que aquest debat ha sigut reflexa del que els hi deia jo l'inici, no? 
Parafrasejant una cançó del Joan Manel Serrat, una cançó que diu: "contra gustos no hay disputas". 
Hem escoltat una banda de l'hemicicle dient que això seria una ciutat de pessebrisme, en el sentit de 
pessebre, i una altra banda de l'hemicicle dient que això seria irremeiable si això s'aplicava, la Carta 
de colors.

Ja m'interessa a mi aquest debat, perquè implica que hi ha visions diferents respecte a aquest tema, i 
respecte a la creativitat. Després tornaré a parlar dels colors, perquè per mi, lo important d'aquesta 
ordenança que recull, que deroga algunes, en deroga una, i ordena i agrupa altres temes tan 
dispersos en altres ordenances de la ciutat, i que qui les compila.

L'impacte que pot tenir sobre la ciutat les tanques publicitaries, que vostès saben que en un dels 
espais que molts, jo crec que tots, ens estimem molt de la ciutat, que és Palou, i que no fa pas gaire, 
era allò, una tanca publicitaria tocava al costat de l 'altra, aquestes coses s'han anat arreglant. És a dir, 
per tant, la importància de les tanques, dels rètols, dels elements a la façana.
 
Algú parlava dels aires condicionats, justament tots aquests elements, totes aquestes infraestructures 
és el que s'ha d'ordenar. A la proliferació que hi havia de parabòliques a la ciutat que també se'n anat 
reordenant, i encara no tenim, tota la signatura aprovada, però s'ha anat reordenant. Tot el debat 
sobre les mitgeres, això és l'important, d'aquesta ordenança. Parlant de mitgeres, en tot cas, els 
criteris de selecció i de com s'ha d'actuar, el meu criteri, i el de la regidora de cultura, que també té 
molt a veure amb aquests temes, és que ha de ser la Comissió de Patrimoni de la ciutat la que acabi 
prenent, convidant i prenent decisions al voltant d'aquestes qüestions. En tot cas el Govern el que ha 
de fer és posar els recursos econòmics necessaris perquè això es pugui produir però no coarten la 
creativitat. De fet la primera mitgera sobre la què s'ha actuat, l'artista que va actuar va fer, bé, ens en 
vam assabentar com vam veure el final de l'obra.

Però miri, l'ordenança ho diu, i parlant ja, o abans d'entrar en els colors, deien: el Consell de 
participació urbanística no s'ha reunit, alguna de les reunions que s'han fet ha sigut justament per 
tractar de l'ordenança del paisatge en els seus inicis, però és que a més a més, aquí hi ha hagut un 
procés de participació al darrere, hi ha hagut 4 processos de participació. 

Un procés de participació externa amb totes aquelles persones i entitats que hi van volgué participar o 
opinar desinteressadament. El segon un procés de participació en sectors concrets, industrials, 
comerciants, entitats veïnals, Hi ha hagut un altre procés de participació més ampli, a traves 
d'enquestes d'opinió, i després hi ha hagut també un procés de participació interna dels serveis de 
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l'Ajuntament, que en tot cas aquí l'objectiu és que quan l'ordenança estigui aprovada, aquestes 
reunions de coordinació interna es produiran regularment perquè són els que tenen molt a dir, perquè 
aquest és un projecte transversal, de molts serveis.

Parlant de colors, diu, els colors de la façana, estem parlant d'allà on creiem que s'ha d'aplicar la 
Carta de colors, que torno a explicar, altra vegada, que és en el centre  històric, el que estava dintre 
de les muralles, i els primers eixamples de la ciutat, que estan molt definits. I el que diu, per  no 
semblar, això que algun portaveu ha explicat, els colors de la façana s'escolliran sense repeticions 
entre ells, és a dir, que si un té pintada la façana d'un color determinat, home, intentarem o s'hauria 
d'intentar en aquell carrer, que no tothom tingui el vermell o l'ocre o el no se que, Justament per 
combinar, i si hi ha propostes de com treballar aquests temes.

I quan fa referència a les combinacions cromàtiques, també diu: no vol ser un recull de receptes 
d'obligat compliment sinó una mostra de suggeriments vers la planificació tècnica i cromàtica. Es pot 
entendre o no es pot entendre, jo se que com que aquest és un aspecte que és fàcil que hi hagi 
visions diferents, doncs alguns dels discursos que hem escoltat aquesta nit ja els hem escoltat fora 
també.

Jo he convidat a gent que ha opinat respecte a si la ciutat era d'un color o era d'un altre, a què fessin 
un tomb per la ciutat, a algú vaig convidar a anar a la plaça de la Llibertat, en un barri de la ciutat que 
justament s'havia treballat molt els colors, la gran sorpresa d'aquest regidor, a més a més pot certificar 
aquestes opinions, perquè no hi anava sol, o no discutíem sols, és que hi havia gent que opinava i no 
coneixia la ciutat, es pensaven que l'altre part del pont, ja era un altre poble, clar, així és molt difícil 
opinar sobre alguna de les coses que és fan a la ciutat. Gràcies.

Alcalde: Gràcies, obrim el segon torn, no se si el senyor Mur, vol intervenir  

Senyor Mur: En tot cas recalcar el que ja hem dit de què com Ordenança enteníem que era una 
Ordenança que era correcta, i que nosaltres la veiem interessant perquè ordenava determinats 
elements que efectivament són, fan mal a la vista quan els veus.

Per tant en aquest sentit, en el tema dels colors, segurament és això, que tenim criteris diferents que 
segurament tenim visions diferents. D'acord que hi ha certa flexibilitat a l'hora d'aplicar-ho, ho diu i ho 
he dit també, en la meva intervenció, el que insisteixo, és en aquesta paraula: creativitat, que a mi em 
sembla que hi fa falta en aquesta Ordenança, en tot la part de colors, i que el talent estigui ficat i que 
estigui, insisteixo, en aquesta part de creativitat.

Aquest és el punt complicat, aquest és el punt que per mi, serà d'una manera o d'un altre aquesta 
ciutat si sabem aplicar correctament aquesta creativitat o ens limiten perquè en el fons hi haurà una 
estructura de colors, marcats per una normativa flexiva, però marcats per una normativa, si ens 
quedem en això, després perdérem oportunitats. Ja està. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Casasnovas, no? El senyor Sastre, endavant, té la paraula.
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Senyor Sastre: Només una apreciació perquè avui ha sortit molt, molt repetitivament el concepte de 
participació. Hem parlat molt de participació en el primer punt, ara en aquest punt també, i el senyor 
Terrades ha fet esment, ha parlat de 4 processos participatius, l'ultim ja ha dit que era: participació 
interna dins de l'Ajuntament, home, jo crec que avui estem parlant tant de participació que arriba un 
moment que potser ens estem desmadrant, és a dir, quan parlem de participació nosaltres quan hem 
reivindicat la participació, ens estem referint especialment a participació ciutadana, a nosaltres el que 
ens interessa i que creiem que hi ha una mancança, és en la participació de cara enfora, és  a dir, 
quan plantegem un projecte, que la gent, que els ciutadans de Granollers, puguin participar-hi, és 
evident que quan es plantegen projectes, ja entenem que els tècnics de la casa, que els propis 
regidors, hi participen, però jo crec que ens hauríem de cenyir a aquella participació que realment 
volem emfatitzar que és la que fa que la gent diguéssim es pugui sentir més representada en cada un 
dels projectes que empren aquesta ciutat. Només això, gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Terrades, per cloure el debat, endavant,  

 

Senyor Terrades: Sí una mica per entrar en aquesta ultima reflexió que feia el senyor Sastre. Home, 
és veritat que hi ha algunes qüestions que són de pura lògica de funcionament de l 'administració, però 
n'hi ha d'altres que no.

Estem molt acostumats a les organitzacions administratives com pot ser un Ajuntament, a què 
l'estructura és absolutament vertical, que el model és vertical. Jo crec que hem de començar a 
introduir també conceptes d'horitzontalitat alhora de prendré decisions, per tant és un debat de model 
organitzatiu, que jo crec que en el futur immediat haurem d'abordar, perquè l'haurem d'abordar, jo crec 
que en aquest tema, sí que hem demanat la implicació, la participació, l'opinió, la correcció, algunes 
de les coses s'han fet en funció de l'opinió que s'han formulat per diverses persones, treballadors 
públics d'aquesta ciutat, que estan a diversos serveis i que a vegades té la seva complicació que 
treballin coordinadament, perquè tenen una visió més vertical de l'organització.

Nosaltres creiem, que cal actuar en aquesta línia, aquest Pla, aquesta Ordenança, beu d'aquest intent 
de model organitzatiu que també tingui a veure amb l'horitzontalitat dels serveis. I és un tema que  
m'he descuidat i acabo Alcalde, algú preguntava, fins on han rascat vostès? En l'entorn aquest on 
hauria de ser de més aplicació la Carta de colors, doncs miri, hem rescat fins el renaixement, no, no, 
això no ho ha fet ni l'arquitecte municipal ni el regidor, que no hi entén un borrall  de com es fa això, 
però sí que s'han encarregat els treballs pertinents, perquè en l'arquitectura tradicional de Granollers 
hi ha dos models, el que seria el centre històric, el que serien les cases aquestes de cos, de 
construcció anònima, que serien del segle XVI fins al segle XVIII i a partir del segle XIX que també es 
troben en el centre, i que els tenim en els primers eixamples, que seria finals del XIX, i fins ben entrat 
el segle XX, on ja hi ha els mestres d'obres, i els arquitectes signen els projectes d'obra, en algun cas 
ja hi ha documentació, més enllà dels que estan en el patrimoni, documentació en els arxius 
municipals, i en aquí s'ha pogut veure com es vestien les façanes i quin tipus de colors es reproduïen, 
no té res a veure aquest primer entorn de la ciutat, o centre històric que s'ha pogut analitzar quin tipus 
de colors es feien servir, i quins eren els altres colors que es feien servir a finals del segle XIX, i del 
segle XX. I això és el que s'ha intentat recollir.

Miri, aquest matí algú em deia, esteu segurs que això funcionarà? Miri, anem a fer un tomb per la 
ciutat, en aquests entorns, i hi ha un exemple perfecte, almenys, torno a repetir, a mi m'agrada, 
segurament a un altre regidor o regidora o persona que avui està en el públic, deu pensar, aquest s'ha 
begut l'enteniment. En aquest eixample que estem parlant, que s'han anat produït transformacions a la 
ciutat, hi ha una casa al carrer Barcelona, que aquesta casa, aquestes dues cases de cos, perquè va 
ser l'agrupació de dues cases de cos, la van enderrocar, ha sortit un nou edifici, que ha combinat 
absolutament estructura moderna amb uns colors que podrien estar recollits, o que estan recollits en 
la carta de colors, i que no és aquest to, diguem, amorosit, que algú de vostès ha volgut fer entendre 
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que implicava aquesta Carta de colors, no és un "bermellón" però és un color potent.

Bé, es tracta d'això, justament és tracta d'això, es tracta d'animar a les persones que rehabiliten 
edificis, o que fan edificis de bell nou en el centre de la ciutat, en aquest primer eixample, que tinguin 
el concepte del paisatge, també de l'harmonia, també del color, com a element present i central de la 
seva proposta arquitectònica.

Alcalde: Moltes gràcies, és l'hora de votar

Seguidament es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:
MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSC    ((((13131313)))),,,,    iiii        11111111    abstencionsabstencionsabstencionsabstencions         
dels Grups Municipals de CIUdels Grups Municipals de CIUdels Grups Municipals de CIUdels Grups Municipals de CIU     ((((5555)))),,,,    PPPPPPPP    ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111))))

 Alcalde: Passem al punt 7 i 8 que els tractarem conjuntament tot i que es votaran per separat,  

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DAPROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DAPROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ DAPROVACIÓ DE LA PRESENTACIÓ D''''AL·LEGACIONS A LAL·LEGACIONS A LAL·LEGACIONS A LAL·LEGACIONS A L''''ACORDACORDACORDACORD    
DEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈSDEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈSDEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈSDEL CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS    
ORIENTAL DE DATAORIENTAL DE DATAORIENTAL DE DATAORIENTAL DE DATA    23232323    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2014201420142014    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA INICIALMENT LAAPROVA INICIALMENT LAAPROVA INICIALMENT LAAPROVA INICIALMENT LA    
MODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DELS ESTATUTS DEL CONSORCIMODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DELS ESTATUTS DEL CONSORCIMODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DELS ESTATUTS DEL CONSORCIMODIFICACIÓ DE DETERMINATS ARTICLES DELS ESTATUTS DEL CONSORCI

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

El Consell Plenari del Consorci per  a la gestió dels residus del Vallès Oriental en sessió de data  23 de 
desembre de 2014 va aprovar inicialment la modificació del redactat de determinats articles dels 
estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local i que el Consorci quedi adscrit al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

En el mateix acord s'acorda donar trasllat a tots els membres integrants del Consorci per tal que sigui 
ratificat pels respectius òrgans de govern i s’indica que l’anunci que publiqui el Consorci referit a 
l’aprovació inicial tindrà caràcter col·lectiu i substituirà, si ho acorden els Ajuntaments consorciats, els 
que haurien de publicar separadament cadascun d’ells. També es sol·licita als ajuntaments 
consorciats que acordin encarregar al Consorci la publicació amb caràcter col·lectiu de l’aprovació 
inicial i definitiva de la modificació dels estatuts, fent constar en el referit acord que la publicació 
substituirà a la que haurien de realitzar els propis municipis .

La proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris :

- Adaptació a la Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local.
- Voluntat del Consorci d’adscriure’l al Consell Comarcal del Vallès Oriental mitjançant la 
modificació de la facultat de designació del personal directiu del Consorci . 

Vist l'informe de la lletrada de la Direcció de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat, emès en 
data 14 de gener de 2015, amb el vistiplau del Director de Serveis, que justifica la presentació 
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d'al·legacions a l’acord d’aprovació inicial dels estatuts citats .

Vist l'informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data 15 de gener de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111.... L’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que 
per a la seva aprovació el que comporta la necessitat d'aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts, sotmetre aquest acord a informació pública per termini de 30 dies hàbils i aprovar 
definitivament la modificació dels estatuts , tal i com preveu l'article 313 de la mateixa norma.

2222.... L’article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.

3333....    L'article 79.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú preveu que en qualsevol moment les persones 
interessades podran al·legar els defectes de tramitació del procediment, i en especial, aquells que 
suposin la paralització del mateix o l'omissió de tràmits que puguin ser subsanats abans de la 
resolució definitiva de l 'assumpte.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Manifestar al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental la voluntat de 
l’Ajuntament de Granollers de no aprovar inicialment la proposta de modificació  dels Estatuts del 
Consorci aprovada inicialment pel Consell Plenari del Consorci en data  23 de desembre de 2014.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Manifestar al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental la voluntat de 
l’Ajuntament de Granollers de no encarregar al Consorci la publicació amb caràcter col·lectiu de 
l’aprovació inicial i definitiva de la modificació dels estatuts citada .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Presentar les següents al·legacions a l’acord del Consell Plenari Consorci per a la Gestió 
dels Residus del Vallès Oriental de data 23 de desembre de 2014, per tal que siguin preses en 
consideració amb caràcter previ a l 'aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci : 

PRIMERAPRIMERAPRIMERAPRIMERA....    VULNERACIÓ DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA LOCAL QUE VA MOTIVAR LAVULNERACIÓ DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA LOCAL QUE VA MOTIVAR LAVULNERACIÓ DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA LOCAL QUE VA MOTIVAR LAVULNERACIÓ DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA LOCAL QUE VA MOTIVAR LA    
CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALCONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALCONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTALCONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL

En data 19 de setembre de 1997 es va formalitzar el conveni interadministratiu entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers relatiu a la planta de compostatge, planta de 
transferència de residus i planta de triatge i valorització pel centre comarcal de tractament . 

En aquest conveni s’indica a l’apartat “FAN AVINENT” el següent: 

“ 1. Que l’Ajuntament de Granollers està interessat a prestar els serveis de tractament de la fracció 
orgànica dels residus d’origen, de la planta de compostatge, de la transferència de residus i de la 
planta de triatge i valorització.

La corporació municipal considera convenient delegar l’exercici d’aquestes competències en el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i posar, alhora, a disposició del dit Consell els terrenys on seran 
ubicades les instal·lacions de la planta de compostatge, la planta de transferència de residus i la 
planta de triatge i valorització.

............    3333....    Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà aprofitar les instal·lacions del servei abansQue el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà aprofitar les instal·lacions del servei abansQue el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà aprofitar les instal·lacions del servei abansQue el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà aprofitar les instal·lacions del servei abans    
esmentat per tal de poder prestaresmentat per tal de poder prestaresmentat per tal de poder prestaresmentat per tal de poder prestar,,,,    simultàniamentsimultàniamentsimultàniamentsimultàniament ,,,,    aquest mateix serveiaquest mateix serveiaquest mateix serveiaquest mateix servei,,,,    en benefici d’altresen benefici d’altresen benefici d’altresen benefici d’altres    
municipis de la comarca que no el prestin o que acordin delegar la competència corresponent en elmunicipis de la comarca que no el prestin o que acordin delegar la competència corresponent en elmunicipis de la comarca que no el prestin o que acordin delegar la competència corresponent en elmunicipis de la comarca que no el prestin o que acordin delegar la competència corresponent en el    
Consell ComarcalConsell ComarcalConsell ComarcalConsell Comarcal ....    ““““

En aquest conveni s’indica a l’apartat “CONSIDERACIONS JURÍDIQUES” el següent: 



32

“ 5. Quant a la posada a disposició del CCVO dels terrenys municipals on s’instal·larà la planta de 
compostatge, la planta de transferència de residus i la planta de triatge i valorització, són d’aplicació 
els articles 35 LOC i 197 LMC.

El primer d’aquests preceptes estableix clarament que mitjançant conveni el consell comarcal podrà 
utilitzar els “serveis i els mitjans propis” de qualsevol municipi de la comarca.    Aquesta norma dónaAquesta norma dónaAquesta norma dónaAquesta norma dóna    
plena cobertura a la cessió d’ús dels terrenys de referència per tal que el CCVO hi pugui instal·lar laplena cobertura a la cessió d’ús dels terrenys de referència per tal que el CCVO hi pugui instal·lar laplena cobertura a la cessió d’ús dels terrenys de referència per tal que el CCVO hi pugui instal·lar laplena cobertura a la cessió d’ús dels terrenys de referència per tal que el CCVO hi pugui instal·lar la    
planta de compostatge esmentada en aquest conveniplanta de compostatge esmentada en aquest conveniplanta de compostatge esmentada en aquest conveniplanta de compostatge esmentada en aquest conveni,,,,    i donari donari donari donar----li a la mateixa una projeccióli a la mateixa una projeccióli a la mateixa una projeccióli a la mateixa una projecció    
supramunicipal o pròpiament comarcalsupramunicipal o pròpiament comarcalsupramunicipal o pròpiament comarcalsupramunicipal o pròpiament comarcal    ((((absolutament compatible amb la vessant municipal de lesabsolutament compatible amb la vessant municipal de lesabsolutament compatible amb la vessant municipal de lesabsolutament compatible amb la vessant municipal de les    
instal·lacionsinstal·lacionsinstal·lacionsinstal·lacions ).).).).

... Aquesta última previsió legal també avala la cessió de terrenys que porta aparellada aquest conveni 
si hom té present que la planta de compostatge que construirà el CCVO en els dits terrenys estaràla planta de compostatge que construirà el CCVO en els dits terrenys estaràla planta de compostatge que construirà el CCVO en els dits terrenys estaràla planta de compostatge que construirà el CCVO en els dits terrenys estarà    
adscritaadscritaadscritaadscrita ,,,,    simultàniamentsimultàniamentsimultàniamentsimultàniament ,,,,    al servei comarcal corresponental servei comarcal corresponental servei comarcal corresponental servei comarcal corresponent,,,,    però també al servei de titularitatperò també al servei de titularitatperò també al servei de titularitatperò també al servei de titularitat    
municipal gestionat pel CCVO en virtut de la delegació municipal que incorpora aquest instrumentmunicipal gestionat pel CCVO en virtut de la delegació municipal que incorpora aquest instrumentmunicipal gestionat pel CCVO en virtut de la delegació municipal que incorpora aquest instrumentmunicipal gestionat pel CCVO en virtut de la delegació municipal que incorpora aquest instrument    
de cooperació interadministrativade cooperació interadministrativade cooperació interadministrativade cooperació interadministrativa ....    

6. En virtut de l’art. 197.2 LMC, l’eventual denúncia d’aquest conveni portarà com a conseqüència la 
reversió dels terrenys i, si així ho acorda la Corporació la de les instal·lacions de la planta de 
compostatge, la planta de transferència de residus i la planta de triatge i valorització en l’Ajuntament 
de Granollers, ...

7. Les consideracions fetes amb anterioritat posen en evidència la naturalesa mixta d’aquest 
instrument de cooperació, ja que a través del mateix s’assoleixen dos objectius diferenciats d’interès 
públic: primerament la prestació, per part del CCVO, de tot un seguit de serveis municipals per 
delegació de l’Ajuntament interessat i, segonament, la implantació d’un servei pròpiament comarcal 
(adreçat en principi a qualsevol ajuntament de la comarca) mercès la col·laboraciómercès la col·laboraciómercès la col·laboraciómercès la col·laboració de l’Ajuntamentde l’Ajuntamentde l’Ajuntamentde l’Ajuntament    
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers,,,,    que amb aquesta finalitat posa a disposició del CCVO l’ús dels terrenys on s’ubicaràque amb aquesta finalitat posa a disposició del CCVO l’ús dels terrenys on s’ubicaràque amb aquesta finalitat posa a disposició del CCVO l’ús dels terrenys on s’ubicaràque amb aquesta finalitat posa a disposició del CCVO l’ús dels terrenys on s’ubicarà    
la planta de compostatgela planta de compostatgela planta de compostatgela planta de compostatge ,,,,    la planta de transferència de residus i la planta de triatge i valoritzacióla planta de transferència de residus i la planta de triatge i valoritzacióla planta de transferència de residus i la planta de triatge i valoritzacióla planta de transferència de residus i la planta de triatge i valorització ....

11. Atès que el servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’origenAtès que el servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’origenAtès que el servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’origenAtès que el servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’origen,,,,    lalalala    
planta de transferència de residus i la planta de triatge i valoritzacióplanta de transferència de residus i la planta de triatge i valoritzacióplanta de transferència de residus i la planta de triatge i valoritzacióplanta de transferència de residus i la planta de triatge i valorització,,,,    tindrà una naturalesatindrà una naturalesatindrà una naturalesatindrà una naturalesa    
primordialment municipalprimordialment municipalprimordialment municipalprimordialment municipal – refermada per la titularitat també municipal dels terrenys objecte de cessió 
d’ús - ....”

En aquest conveni s’indica a la clàusula “OBJECTE I ABAST DEL CONVENI ” el següent: 

“ 2a. Les plantes esmentades a la clàusula 1a tindran la consideració de servei públic local . 

5a. 1. El CCVO prestarà en règim de delegació el servei de tractament d ela fracció orgànica dels 
residus d’origen, la planta de transferència de residus i la planta de triatge i valorització de 
l’Ajuntament de Granollers, i garantirà el dret d’aquest municipi a intervenir en la prestació dels dits 
serveis de la forma següent: 

a) Essent consultat prèviament a l’aprovació definitiva de la reglamentació inherent als serveis de 
referència. 

b)  Essent informat de qualsevol aspecte relatiu als serveis delegats, d’ofici o a petició del propi 
Ajuntament. “

En aquest conveni s’indica a la clàusula “SUBROGACIÓ CONSORCIAL EN LA POSICIÓ DEL CCVO ” 
el següent: 

“ 8a. La constitució d’un consorci per a la gestió dels residus en l’àmbit del Vallès Oriental i la 
incorporació al mateix del CCVO portarà aparellada la subrogació del dit consorci en aquest conveni, 
en substitució del CCVO, previ consentiment de l’Ajuntament de Granollers.”

Resulta evident, a la vista del redactat de les clàusules d’aquest conveni, que el servei públic 
gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental és un servei de caràcter estrictament municipal i 
que per aquest fet l’Ajuntament de Granollers va formalitzar la corresponent cessió d’ús dels terrenys 
necessaris per poder ubicar-hi planta de compostatge, planta de transferència de residus i planta de 
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triatge i valorització pel centre comarcal de tractament . 

De la mateixa forma ambdues parts signatàries van preveure les garanties corresponents a favor de 
l’Ajuntament de Granollers atenent a l’import econòmic que aquesta cessió de terrenys comportava i 
tenint present que la base d’aquesta cessió era l’exercici de competències delegades per part de 
l’Ajuntament de Granollers, sense perjudici que altres municipis també es poguessin veure 
beneficiats.

Del redactat d’aquest conveni també es pot concloure de forma clara que en cap cas el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental es considera com a ens titular dels serveis municipals que presta en els 
terrenys cedits per l’Ajuntament de Granollers i així ho corrobora quan al conveni s’indica que la 
prestació dels serveis municipals és possible exclusivament perquè l’Ajuntament de Granollers ha 
realitzat la cessió d’ús dels terrenys on s’ubicarà la planta de compostatge, la planta de transferència 
de residus i la planta de triatge i valorització .

En data 26 de setembre de 2008 es va formalitzar una addenda entre l’Ajuntament de Granollers i el 
Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental al conveni interadministratiu de cooperació 
formalitzat en data 19 de setembre de 1997 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Granollers. 

En aquest conveni a l’apartat “MANIFESTEN” es preveu el següent:

“ 5. Que el 2 de juny de 1998, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de Granollers i 
altres ajuntaments de la comarca constituïren el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès 
Oriental per a la creació, gestió i prestació de forma unificada de serveis i activitats d’interès comú en 
matèria de residus, segons que assenyala l’article 1 dels seus Estatuts.”

En aquest conveni a la clàusula primera d’aquest conveni es preveu el següent: 

“ Primera. L’Ajuntament de Granollers cedeix al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental l’ús del terreny descrit a la manifestació 8 d’aquesta Addenda per tal que el Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Oriental pugui executar l’Ampliació del procés de digestió anaeròbica i 
de la capacitat de la Planta de Compostatge del Centre comarcal de Tractament de Residus del Vallès 
Oriental, amb optimització del disseny del procés i benefici de l’excel·lència de la gestió del servei 
públic. 

Segona. La cessió del terreny que es formalitza amb aquest document es regeix pels pactes i les 
estipulacions continguts al conveni interadministratiu de cooperació de 19 de setembre de 1997 
esmentat a la manifestació 1, del qual aquest instrument n’és una addenda.

Tercera. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es subroga en la posició del 
Consell Comarcal del Vallés Oriental de conformitat amb la clàusula 8a del conveni interadministratiu 
de cooperació subscrit el 19 de setembre de 1997 per l’administració comarcal i l’Ajuntament de 
Granollers“

Del redactat d’aquesta addenda es pot concloure de forma clara que en cap cas el Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Oriental es considera com a ens titular dels serveis municipals que 
presta en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Granollers i així ho corrobora quan al conveni s’indica 
que el Consorci es subroga totalment en la posició del Consell Comarcal del Vallès Oriental i a més a 
més, l’Ajuntament de Granollers realitza una nova cessió de terrenys per a la prestació dels serveis 
municipals gestionats pel Consorci . 

Amb l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci tots aquests antecedents 
continguts al conveni i addenda al mateix formalitzats i acceptats íntegrament pel Consell Comarcal 
del Vallès Oriental i també pel Consorci s’ometen completament, el que provoca una desnaturalització 
del caràcter estrictament municipal dels serveis públics gestionats pel Consorci i una total vulneració 
del principi d’autonomia local, i més concretament, municipal, que va motivar la formalització dels 
citats documents administratius i que alhora va motivar la posterior constitució del Consorci . 

Com ja s’indica a l’article 1 dels Estatuts del Consorci, l’objecte del Consorci consisteix en la gestió 
unificada de les activitats i serveis en matèria de residus, que són de la competència dels ens 
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integrants al Consorci.

Amb la previsió d’adscriure el Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental, les voluntats 
manifestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i pel propi Consorci en els documents públics 
indicats han quedat totalment desvirtuades i el que és més greu, i es torna a reitera, s’ha dut a terme 
una desnaturalització del caràcter estrictament municipal dels serveis públics prestats pel Consorci, 
atenent al fet que sense la base de les cessions d'ús de terrenys dutes a terme per part de 
l’Ajuntament de Granollers aquesta prestació de serveis per part del Consorci no seria possible . 

També s’ha de tenir en compte, en la mateixa línia argumental, que la figura del gerent del Consorci 
afecta de forma substancial la garantia d’una correcta gestió del patrimoni municipal cedit atès que 
segons l’article 14 dels estatuts del Consorci li pertoca dirigir, inspeccionar i impulsar les obres, les 
activitats i els serveis del Consorci així com també supervisar i dirigir la gestió econòmica i 
administrativa del Consorci, elaborar els projectes de pressupost, programa d’activitats i inventari dels 
béns. 

Resulta evident que, en qualsevol cas , aquesta garantia hauria de correspondre a l'Ajuntament de 
Granollers per qualsevol dels mitjans previstos legalment, sense perjudici de poder mantenir la 
situació vigent abans de la modificació dels estatuts del consorci aprovada inicialment . 

SEGONASEGONASEGONASEGONA....    MANCA DE MOTIVACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELLMANCA DE MOTIVACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELLMANCA DE MOTIVACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELLMANCA DE MOTIVACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELL    
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

L’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci en data 23 de desembre de 2014 no fa referència en 
cap moment en el seu redactat als motius pels quals es proposa l’adscripció del Consorci al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.

L’acord citat simplement indica “ Atès que és voluntat del Consorci adscriure’s al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental mitjançant la modificació de la facultat de designació del personal directiu del 
Consorci: la Gerència (criteri c) de la nova disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC), cal 
modificar els articles 2n apartat 1, l’article 8 apartat f) i l’article 13 apartats 1 i 3 dels vigents Estatuts 
del Consorci. “

La Disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC preveu que els estatuts de cada consorci 
determinaran l’Administració pública a la que estarà adscrit, així com el seu règim orgànic, funcional i 
financer d’acord amb els criteris previstos en els següents apartats i també preveu que d’acord amb 
els criteris de prioritat previstos, referits a la situació en el primer dia de l’exercici pressupostari, el 
consorci quedarà adscrit, en cada exercici pressupostari i per tot aquest període, a l’Administració 
pública que pertoqui segons els criteris previstos .

Per tant, per donar compliment al que preveu la Disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC, el 
Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental s’ha d’adscriure, mitjançant la corresponent 
modificació dels seus estatuts a aquella Administració Pública que complís a data  1 de gener de 2014, 
primer dia de l’exercici pressupostari, el criteri, per ordre de prioritat, que pertoqués dels previstos a 
aquella disposició addicional . 

En el present cas, tenint en compte que tant el Consell Comarcal del Vallès Oriental com l’Ajuntament 
de Granollers disposen del mateix nombre de vots, a data 1 de gener de 2014, no resulten d’aplicació 
els criteris previstos als apartats a), b), c) i e) de la Disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC. 
Tampoc resulta d’aplicació allò previst a l’apartat d) de la mateixa disposició addicional i només 
resulta d’aplicació el que es preveu a l’apartat f). 

Per aquest motiu, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental s’ha d’adscriure a 
l’Administració pública que a data 1 de gener de 2014 financés en més d’un cinquanta per cent, o en el 
seu defecte, en major mesura l’activitat desenvolupada pel Consorci, tenint en compte tant l’aportació 
del fons patrimonial com el finançament concedit cada any. 

Malgrat que es proposa l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del consorci per provocar 
l’aplicació del criteri previst a l’apartat c) a l’hora d’adscriure el Consorci al Consell Comarcal del 
Vallès Oriental no es pot deixar de tenir en compte que a data 1 de gener de 2014, ni tampoc a data 1 
de gener de 2015, aquella modificació dels estatuts no era vigent i per tant, l’única Administració 
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Pública a la que es pot adscriure el Consorci és la que compleix el criteri previst a l’apartat f), a data 1 
de gener de 2014, i que és l’Ajuntament de Granollers, com s’ha justificat en l’al·legació primera.

Per tant, no procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció de l’article 2 
apartat 1 dels estatuts del Consorci en els termes que s’ha aprovat inicialment i el que correspon es 
modificar el redactat d’aquest apartat de forma que s’indiqui que el Consorci resta adscrit a 
l’Ajuntament de Granollers, de conformitat amb el que preveu la Disposició addicional vintena de la 
LRJAP-PAC.

TERCERATERCERATERCERATERCERA....    MANCA D’EMPARA JURÍDICA PER TAL QUE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSMANCA D’EMPARA JURÍDICA PER TAL QUE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSMANCA D’EMPARA JURÍDICA PER TAL QUE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSMANCA D’EMPARA JURÍDICA PER TAL QUE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS    
ORIENTAL PUGUI NOMENAR PERSONAL DIRECTIU DEL CONSORCIORIENTAL PUGUI NOMENAR PERSONAL DIRECTIU DEL CONSORCIORIENTAL PUGUI NOMENAR PERSONAL DIRECTIU DEL CONSORCIORIENTAL PUGUI NOMENAR PERSONAL DIRECTIU DEL CONSORCI

La regulació del personal eventual que presta els seus serveis a les entitats locals continguda a la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’ha vist modificada amb l’entrada en 
vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local .

En concret, l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
estableix el nombre màxim de llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a personal eventual 
en els ajuntaments i Diputacions provincials i pel que fa a la resta d’entitats locals o organismes 
dependents indica que no es podran incloure en les seves plantilles llocs de treball la cobertura dels 
quals correspongui a personal eventual. 

Per tant, el gerent del Consorci, que segons l’article 13 dels estatuts tenia la condició de personal 
eventual de direcció de serveis complexos, a partir del dia 1 de gener de 2015 no pot tenir aquesta 
condició. 

El Consell Plenari del Consorci amb la modificació d’estatuts aprovada inicialment proposa modificar 
el redactat de l’article 13 dels estatuts i preveure que el gerent tindrà la consideració de personal 
directiu. 

La figura del personal directiu es regula a l’actualitat a l’article 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i que preveu 
que el ple, a proposta de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, pot nomenar personal 
directiu quan la complexitat dels serveis de l 'ens local ho requereix. Si és més d'un, s'ha de determinar 
la branca o el servei que queda sota la seva direcció.

No obstant aquesta regulació autonòmica, també s’ha de tenir en compte que la mateixa s’ha vist 
afectada per l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut de l’empleat públic i en 
concret pel seu article 13, que té el caràcter de legislació bàsica, que preveu el següent: 

“ Artículo 13 Personal directivo profesional 

El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán establecer, en 
desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal directivo así como los 
criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con los siguientes principios:

1111.... Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las 
Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada 
Administración.

2222.... Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se 
llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia .

3333.... El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y 
eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos 
que les hayan sido fijados.

4444.... La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la 
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. Cuando el 
personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación laboral de 
carácter especial de alta dirección.”
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D’acord amb la normativa indicada, tant si el gerent del Consorci es considera com a personal directiu 
regulat a l’article 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya com si es considera personal directiu regulat a l’article 13 de 
la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut de l’empleat públic, la modificació del redactat de l’article 13, 
apartats 1 dels estatuts és incorrecta. 

Si el gerent del Consorci es considera com a personal directiu regulat a l’article 306 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aplicant per analogia la regulació referida als ajuntaments, resulta lògic i evident que si a 
un Ajuntament el personal directiu l’ha de nomenar el Ple, no sigui lògic i sigui contrari a la regulació 
legal, que el personal directiu del Consorci, en aquest cas el gerent, sigui nomenat pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, que ni tan sols és un òrgan de govern del Consorci, sinó un mer 
integrant del mateix. 

Si el gerent del Consorci es considera com a personal directiu regulat a l’article 13 de la Llei 7/2007, 
de 12 d’abril, de l’estatut de l’empleat públic resulta lògic i evident que mentre no es procedeixi al 
desenvolupament reglamentari de les previsions contingudes a l’article 13 indicat per part dels òrgans 
de govern de la Generalitat de Catalunya respecte al règim jurídic específic d’aquest personal, el que 
inclou, la previsió de l’òrgan administratiu competent per al seu nomenament, no es pot preveure ex 
novo i sense cap empara normativa, que el nomenament del gerent del Consorci correspondrà al 
Consell Comarcal del Vallès Oriental .

Per tant, no procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció de l’article 13 
apartats 1 dels estatuts del Consorci en els termes que s’ha aprovat inicialment i el que correspon es 
no modificar el redactat d’aquest apartat i mantenir el redactat vigent.

QUARTAQUARTAQUARTAQUARTA....    MANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A TOTES LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A TOTES LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A TOTES LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A TOTES LES PREVISIONS    
CONTINGUDES A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA DE LA LRJAPCONTINGUDES A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA DE LA LRJAPCONTINGUDES A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA DE LA LRJAPCONTINGUDES A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA DE LA LRJAP ----PACPACPACPAC

La Disposició Transitòria Sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local preveu que els consorcis que estiguessin creats en el moment de 
l’entrada en vigor de la Llei hauran d’adaptar els seus estatuts a allò previst en la mateixa en el termini 
d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local modifica 
el redactat de la LRJAP-PAC i inclou una disposició addicional vintena en la mateixa que preveu en 
els seus apartats 1, 4 i 5 el següent: 

““““    1111....    Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la que estará adscrito, 
así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los siguientes 
apartados.

4444....    Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la 
Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En todo 
caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de 
control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los consorcios deberán formar 
parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administración pública de adscripción .

5555....    El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente 
de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones participantes, su régimen jurídico 
será el de la Administración pública de adscripción y sus retribuciones en ningún caso podrán superar 
las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquélla.»

Si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable al personal a su servicio o 
en su régimen presupuestario, contable o de control, este nuevo régimen será de aplicación a partir 
del 1 de enero del año siguiente.”

La modificació dels estatuts del Consorci aprovada inicialment no comporta l’adaptació total a les 
previsions contingudes en aquesta Disposició addicional vintena ja que no preveu la modificació dels 
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següents aspectes: 

1. Règim financer del Consorci, atenent a l’Administració pública a què estigui adscrit (article 22 
dels estatuts)

2. Règim de pressupostació, comptabilitat i control de l’Administració pública a què estigui adscrit 
(article 22 dels estatuts)

3. Realització d’una auditoria dels comptes anuals per part de l’òrgan de control de l’Administració a 
què estigui adscrit (article 22 dels estatuts)

4. Referència a què el pressupost del Consorci formarà part del pressupost de l’Administració a què 
estigui adscrit i de la seva inclusió en el compte general de l’ Administració a què estigui adscrit 
(article 22 dels estatuts)

5. Règim del personal (article 18 dels estatuts)

Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels articles 18 i 22 
dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin veure afectats per l'adaptació 
legal indicada, per tal de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova regulació continguda en 
la Disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC.

CINQUENACINQUENACINQUENACINQUENA....    MANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A LES PREVISIONS    
CONTINGUDES A LA LLEICONTINGUDES A LA LLEICONTINGUDES A LA LLEICONTINGUDES A LA LLEI     15151515////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    16161616    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE ,,,,    DE RACIONALITZACIÓ DEL SECTORDE RACIONALITZACIÓ DEL SECTORDE RACIONALITZACIÓ DEL SECTORDE RACIONALITZACIÓ DEL SECTOR    
PÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVAPÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVAPÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVAPÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVA

Al BOE núm. 226 de data 17 de setembre de 2014 es va publicar la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. L’entrada en vigor 
d’aquesta Llei va ser al dia següent de la seva publicació en el BOE. 

L’apartat 2 de l’article 15 d’aquesta Llei preveu que els consorcis que estiguessin creats en el moment 
de l’entrada en vigor de la Llei hauran d’adaptar els seus estatuts en el termini de sis mesos des de la 
seva entrada en vigor. 

L’article 12 d’aquesta Llei regula les causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un 
consorci. L’article 13 d’aquesta Llei regula els efectes de l’exercici del dret de separació d’un consorci. 
L’article 14 d’aquesta llei regula la liquidació del consorci .

Els articles 12, 13 i 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa preveuen el següent: 

“ ArtículoArtículoArtículoArtículo     12121212    Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcioCausas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcioCausas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcioCausas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un consorcio  

1111....    Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la 
duración del consorcio.

Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá separarse 
antes de la finalización del plazo determinado si alguno de los miembros del consorcio hubiera 
incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con 
el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo 
patrimonial.

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y ese servicio sea uno de 
los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podrá separarse del mismo.

2222....    El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de 
gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar el incumplimiento que motiva la 
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separación, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo 
otorgado para cumplir tras el requerimiento.

ArtículoArtículoArtículoArtículo     13131313    Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcioEfectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcioEfectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcioEfectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio     

1111....    El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto de sus 
miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan 
permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o dos entidades u organismos 
públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.

2222....    Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se aplicarán 
las siguientes reglas:

aaaa))))    Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de separación, 
de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio 
neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el 
dispuesto en los Estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en 
la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se tendrán en cuenta, tanto el 
porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce el derecho de separación al fondo 
patrimonial del consorcio, como la financiación concedida cada año. Si el miembro del consorcio que 
se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la 
participación en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al 
consorcio.

Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de 
separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del pago de 
la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es negativa.

La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el 
supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

bbbb))))    Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración que ha 
ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quién, de las restantes 
Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una 
Administración que permanecen en el consorcio, se adscribe en aplicación de los criterios 
establecidos en la Ley.

ArtículoArtículoArtículoArtículo     14141414    Liquidación del consorcioLiquidación del consorcioLiquidación del consorcioLiquidación del consorcio     

1111....    La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de 
disolución que los fines estatutarios del consorcio hayan sido cumplidos .

2222....    El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un 
liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio .

3333....    El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio de 
conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calculará la 
mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del 
patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto será el dispuesto en 
los Estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya 
efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la financiación concedida 
cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar 
obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, hubiera 
recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.

4444....    Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de 
liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.
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5555....    Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a 
falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad 
jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los 
objetivos del consorcio que se liquida.”

La modificació dels estatuts del Consorci aprovada inicialment no comporta l’adaptació total a les 
previsions contingudes en aquesta Llei ja que no preveu la modificació dels següents aspectes : 

1. Separació dels membres (article 24 dels estatuts) 

2. Dissolució i liquidació del Consorci  (article 25 dels estatuts)

Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels articles 24 i 25 
dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin veure afectats per l'adaptació 
legal indicada,  per tal de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova regulació continguda en 
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma 
administrativa.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental .  

Alcalde: Té la paraula el senyor Albert Camps, que és el representant de l'Ajuntament en el Consorci 
de Residus

Senyor Camps: Moltes gràcies Alcalde, bona tarda. Els dos punts que avui presentem a Ple fan 
referència a l’acord del Consell Plenari del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, 
que en caràcter extraordinari es va reunir el passat 23 de desembre, en l'objectiu de modificar els 
estatuts per tal de, en primer lloc, adaptar-los a LARSAL, i en segon lloc a la voluntat del Consorci  
d’adscriure’l al Consell Comarcal del Vallès Oriental, mitjançant la modificació de la facultat de 
designació del personal directiu del Consorci . 

L’adscripció dels consorcis s’ha de fer en compliment dels criteris que marca la LARSAL. Seguint 
aquests criteris és clar que l’adscripció del Consorci dels residus del Vallès Oriental correspon a 
l’Ajuntament de Granollers per ser l’administració que més recursos econòmics aporta, apartat F, tant 
per facturació de serveis com patrimonials. Com ha dit la Secretària, cinc són les al·legacions que es 
formulen i que estan àmpliament exposades en sengles informes del Director de Serveis i de la 
Secretària d’aquest Ajuntament, i que no esmentaré.

Dir que fa prop de 17 anys es va crear el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental 
amb l’objectiu de desenvolupar i portar a terme el Pla de gestió comarcal dels residus, en un moment 
que es començava a implantar la recollida i tractament selectiu dels residus tal i com avui el 
coneixem.

Inspirat pel Consell Comarcal, es pretenia que els municipis de la comarca que hi estiguessin 
interessats s’integressin en un Consorci, delegant en aquest la gestió d’aquells serveis que els 
municipis voluntàriament volguessin consorciar . 

La voluntat de l’Ajuntament de Granollers va ser la d’integrar-se des d’un primer moment al Consorci i, 
en aquest context va cedir els terrenys per a la construcció del Centre Comarcal de Tractament de 
Residus del Vallès Oriental dins el seu terme municipal, amb la planta de compostatge, la planta de 
transferència de residus i la planta de triatge i valoració .
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Esmentar que segons el conveni signat el 19 de setembre de 1997 entre el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament de Granollers, en cap cas el Consell Comarcal del Vallès Oriental es considera com a 
ens titular dels serveis municipals que presta en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Granollers i 
que aquests són possible perquè l’Ajuntament de Granollers ha realitzat la cessió d’ús dels terrenys 
on s’ubiquen les instal·lacions de Consorci i que en cas de denúncia del Conveni aquests terrenys 
amb les seves instal·lacions haurien de revertir a l’Ajuntament de Granollers .

A Granollers creiem que l’esperit que va donar origen a la creació del Consorci continua viu :
Perquè es presta un bon servei públic als municipis consorciats .
Perquè fins ara s’havia cercat l’acord a l’hora de la presa de decisions.
Perquè s’implantava un model solidari que permetia que els municipis més petits de la comarca 
poguessin disposar d’un servei de recollida i tractament dels residus de qualitat i que, per exemple, 
disposessin del servei de deixalleria d’una manera pròxima .

Granollers sempre s’ha mantingut fidel a aquests principis i ha actuat de manera activa en el Consorci, 
complint en tot moment amb els seus drets i deures. Hem mantingut sempre una actitud de diàleg i de 
col·laboració al si del Consorci, perquè hem cregut que és una eina molt útil per fer municipalisme i 
per fer comarca. I amb un sistema de gestió dels residus reconegut per la pròpia Agència de Residus 
de Catalunya que depèn de la Generalitat de Catalunya.
Continuem defensant i defensarem un model de gestió pública per al Consorci i ens implicarem , si cal, 
per evitar que aquest caràcter públic i de gestió directa es pugui posar en perill. Una gestió pública i 
directa que s’ha mostrat eficient, com per exemple en la planta de compostatge.

El Consorci que ja s’acosta als vint anys d’existència necessita, òbviament, obrir un procés de revisió 
del seu funcionament, dels seus estatuts. I aquest era un procés que havíem obert col·lectivament els 
municipis consorciats. Sorprenentment i fora del debat de la taula creada al si del Consorci, es va 
formular la proposta d’adscripció al Consell Comarcal, a instàncies del propi Consell Comarcal. I 
sense la més mínima comunicació amb l’Ajuntament de Granollers, part interessada. Part interessada 
perquè en virtut dels criteris que fixa la LARSAL des de l’administració de l’Estat, li havia estat 
adjudicada l’adscripció. Si més no, un fet paradoxal.

És perquè creiem vigent i necessari mantenir el marc que va motivar la creació del Consorci que vaig 
votar no en el Plenari del Consorci de Residus celebrat el dia  23 de desembre de 2014...

Avui ja podem considerar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local del Govern 
Central com el major atac que ha patit el municipalisme des de la recuperació dels ajuntaments 
democràtics al 1979. Moments difícils per al municipalisme, als quals s’ha d’afegir les retallades dels 
governs de la Generalitat que estan condicionant la prestació de serveis als nostres ciutadans i 
ciutadanes.

Davant d’aquesta situació és més necessari, si cal, la defensa del treball en xarxa, com ho és el 
Consorci, per ser una eina útil per avançar en aquests moments tan complicats. Compartir esdevé un 
actiu. I el valor de la suma és més valuós que mai.

Convençuts que en gran mesura serà des dels pobles i ciutats del país que podrem sortir de la 
situació actual de crisi. Perquè és des del municipalisme des d’on es poden prestar millor els serveis 
de proximitat que la ciutadania demanda.

El Consell Comarcal no és una administració de caràcter municipalista. Per entendre-ho clar. Els seus 
membres no són escollits pels diferents plens municipals , sinó perquè ho són per les forces polítiques. 
En canvi, els membres del Plenari del Consorci de Residus ho són per nomenament de les 
corporacions locals.

Em pregunto, no és més correcte que sigui el plenari del Consorci, on hi estan representats tots i 
cadascun dels municipis, que acabin aprovant el nomenament del gerent i dels càrrecs directius del 
propi Consorci?

Si fem cas de la reforma dels estatuts que es proposa es podria, i es dóna el cas, que un conseller del 
Consell Comarcal pertanyi a un municipi que no forma part del Consorci dels Residus. I que aquest 
tingui més poder de decisió, en correspondre-li la facultat de nomenar el gerent, que un representant 
d’un municipi del Consorci que no tingui cap conseller en el Consell Comarcal (cosa que també 



41

passa). 

És ja correcta, aleshores, que algú que no forma part del Consorci de Residus decideixi sobre qui ha 
de ser el gerent del Consorci?
Es proposa adscriure el Consorci al Consell Comarcal, una administració que no aporta ni un gram de 
residus ni un euro en el seu sosteniment. Hem de tenir present que el Consell Comarcal, segons els 
estatuts, no és un òrgan de govern del Consorci sinó un membre més.

Perquè defensem l’autonomia municipal, el meu vot al Plenari del Consorci per a la gestió dels residus 
del Vallès Oriental va ser no.

Pensem que correspon a tots els 25 regidors i regidores d’aquesta corporació defensar, sigui en 
l’àmbit que sigui, el patrimoni municipal, que ho és de tots i de  cadascun dels ciutadans i ciutadanes 
de Granollers.

Com he dit al principi de la meva intervenció, els terrenys per ubicar les instal·lacions de gestió dels 
residus va ser cedit al Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental, un Consorci integrat 
per aquells municipis que voluntàriament n’han volgut formar part i per uns fins concrets . 

Ens oposem a què el nostre patrimoni pugui ser gestionat per una altra administració que la que 
contempla el conveni signat al seu dia entre l’Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal. I 
tampoc per altres hipotètics models de gestió que no siguin els que es va pensar en la seva fundació . 

Entenem que un gerent nomenat pel Consell Comarcal en virtut de les competències que li atribuïssin 
els estatuts, podria acabar decidint sobre el nostre patrimoni municipal .

És per la defensa del patrimoni municipal que en el Plenari del Consorci també vaig votar no .

És per tot això que l’Ajuntament de Granollers, vist l’informe emès per Secretaria, decideix presentar 
al·legacions i demana que es procedeixi a l’anul·lació de l’acord d’adscripció al Consell Comarcal i a la 
reforma d'estatuts que es proposa.  

Alcalde: Moltes gràcies, obrim torn d'intervencions, el senyor Pep Mur, per Acció Granollers, endavant

  
Senyor Mur: Gràcies Alcalde, de forma breu, perquè efectivament aquest és un tema complex i difícil 
de gestionar i potser la meva intervenció serà més, i perdoni'm, filosòfica que una altra cosa, però 
efectivament el regidor Camps deia que, venia a dir, que els Consells Comarcals, en definitiva estan 
molt polititzats, segurament el Consell Comarcal com a tal hauria de ser un òrgan de tipus més 
administratiu, precisament perquè les persones polítiques que hi son, no hi són escollides directament 
pels ciutadans, per tant, no té cap sentit. Entenc que aquesta és una visió a llarg termini, que els 
consells comarcals per tant haurien de ser uns òrgans administratius, però que sí que fossin els que 
poguessin gestionar serveis de tipus comunitari, de tipus supranacional, supramunicipal perdó, des 
d'aquesta òptica entenc que el Consorci de Residus fa una tasca a diferents municipis de la comarca i 
en aquest sentit, quan es faci de forma correcta, la seva adscripció al Consell Comarcal des de la 
meva òptica no seria cap error, perquè és des d'allà, és des dels consells comarcals que s'han de 
donar aquells serveis que afecten diferents municipis d'una comarca, i crec que Granollers com a 
capital de comarca, fins i tot això hauria de liderar-ho, de liderar-ho no en el sentit de ser restrictiu en 
aquí, sinó d'afavorir i crec que el senyor Camps també ho ha insinuat, d'afavorir l'entesa perquè això 
sigui possible. En definitiva, crec que hi ha molt serveis que són, que poden ser adscrits al Consell 
Comarcal, perquè són d'àmbit comarcal, i en tot cas el que cal fer és entendre'ns, buscar l'acord, 
perquè això sigui així, i despolititza una mica, si em permeten la paraula, un servei que en el fons és 
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necessari, és important, i dóna els seus bons resultats. Gràcies.

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

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Com ja vam expressar ICV-EUiA al Ple del Consell Comarcal i 
al plenari del Consorci de Residus del Vallès Oriental, el nostre Grup entén com a positiu que es 
generi aquest debat entorn a l’adscripció i al model de gestió del Consorci. També els hi haig de dir 
que ens agradaria que no s'hagués produït de no ser per la famosa Llei de l'ARSAL, del Govern 
Central.
Vull remarcar que el debat d’avui, el de l’adscripció, no té cap sentit si no l’emmarquem en un debat 
més profund i de més magnitud, sobre el model de gestió, els objectius i la planificació de futur del 
Consorci de Residus, i de molts d’altres.
En aquest cas, hi ha un element que ens aboca a donar suport a l’adscripció al Consell Comarcal, que 
és de simple sentit comú. La lògica territorial.
Un consorci format per 40 municipis, dels 43 que té la nostra comarca, té molt més sentit que 
s’adscrigui formalment a una institució d’àmbit i abast territorial comarcal, que a un dels seus 
ajuntaments membres. Especialment, quan tots els actors implicats reconeixen que aquesta 
adscripció no modificaria substancialment ni el funcionament, ni la presa de decisions, ni cap aspecte 
econòmic del Consorci.
Si tal com explica el PSC, l’adscripció no modifica res, per què oposar-se amb tanta bel·ligerància a 
que s’adscrigui al Consell Comarcal, òrgan que d’altra banda, representa a tots els municipis membres 
del consorci?
Creiem que, governi qui governi en el proper mandat, al Consell Comarcal sempre reflectirà amb un 
grau major, la pluralitat política i institucional dels 40 municipis membres del Consorci, i per això, 
valorem positivament l’adscripció al Consell comarcal .
Per acabar, insisteixo que aquest és només un petit pas inicial i gairebé simbòlic en la transformació 
profunda que volem per al Consorci. Un Consorci que volem 100% públic, sense duplicitat 
d’estructures, amb una plantilla estable, i amb uns objectius clars i coherents, acordats amb àmplia 
participació. 
Creiem que en cas de prosperar aquest punt, el procés d’adscripció, i amb ell tot el procés de debat i 
remodelació del Consorci, podrien quedar en via morta, provocant una greu crisi al si d’una institució 
cabdal per a la nostra ciutat i per a tots els municipis del nostre entorn. Considerem que no seria 
responsable permetre aquesta situació, i per això votem en contra, com que estem fent el debat dels 
dos punts, votarem en contra del punt 8 de l'ordre del dia.

Alcalde: Moltes gràcies, Partit Popular no intervé. Convergència i Unió? Endavant  

 
Senyora Pons: Sí, bona nit. A veure, efectivament la identificació de l'expedient és que el Consell 
Plenària del Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental de data 23 de desembre del 2004 
va aprovar inicialment la modificació de determinats articles dels estatuts del Consorci per tal 
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d'adaptar-los a la LARSAL, la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, i tanmateix 
va mostrar la seva voluntat d'adscriure's al Consell Comarcal del Vallès Oriental .

L'acord el que fa és donar trasllat a tots els membres integrants del Consorci per tal que es ratifiquin 
en ell. I el que avui ens porta al Ple l'Equip de Govern de Granollers és la seva voluntat de no aprovar 
inicialment la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci que com ja diem ja han estat 
inicialment aprovats en aquell Consell de data 23 de desembre de 2014. I és realitzant una sèrie 
d'al·legacions amb les quals aquest Grup Municipal mostra la seva disconformitat. Alhora també 
l'Equip de Govern aprofita per demanar l'anul·lació de l'acta.

Com aquest tema és eminentment jurídic i farragós, procuraré, intentaré, ser molt precisa.
La primera al·legació i que defensa l'Equip de Govern, és la vulneració del principi d'autonomia local 
que va motivar la constitució del Consoci . 
Doncs bé, la base que s'utilitza, resumidament, és que el servei prestat és de naturalesa estrictament 
municipal i que la cessió dels terrenys de l'Ajuntament de Granollers per instal·lar la planta de 
compostatge i les altres dues a les que ha fet referència el senyor Camps, suposen que qui hi ha de 
garantir una correcta gestió del patrimoni municipal cedit és només l 'Ajuntament de Granollers.
Aquest raonament, molt resumit, ens sembla fluix, i sense fonamentació. El 2 de juny de 1998 es va 
crear el CGRVO. I es troba integrat a data d'avui, a part del Consell Comarcal del Vallès Oriental per 
42 dels 43 municipis de la comarca. I pretén realitzar una gestió unificada, en l'àmbit del Vallès 
Oriental, de les activitats i les competències en matèria de gestió de residus .
Si el gran argument d'aquest Ajuntament és la cessió de terrenys i que això suposa una major 
aportació del nostre municipi, hi ha altres maneres de solucionar el tema i no obviar aquesta gestió 
supramunicipal que fa el Consorci, i a la que s'han referit els representants d'Esquerra i Iniciativa, i se 
m'acut que una seria una compensació a favor de l'Ajuntament, a través d'un Canon i en aquest cas 
no existiria aquesta aportació patrimonial que ara tant de pes li suposa al nostre Equip de Govern .

La segona al·legació que estableix l'expedient, el la manca de motivació de l'adscripció del consorci al 
Vallès Oriental.
Aquest punt rau que l'acord del Consell Plenari no fa referència als motius pels quals es proposa 
l'adscripció del Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental .
Mirin, sí que és cert que no apareix redactada la voluntat, però certament en aquell Consell Plenari va 
quedar patent la voluntat i els motius que varen portar a aquella adscripció, es va debatre 
sobradament. Per tant, em sembla que aquest punt no mereix més comentaris que els que ja he dit 
abans, el servei que presta el Consorci va més enllà del municipi de Granollers, és la comarca qui 
se'n beneficia per tant qui millor que el Consell Comarcal que té un abast supramunipal per ser l'òrgan 
d'adscripció.

La tercera al·legació que fa servir l'expedient és la manca d'empara jurídica per tal que el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental pugui nomenar un directiu del Consorci .
Vostès fan referència i expliquen i diuen que el punt 5 de la disposició adicional 20a de la Llei de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú senyala que el 
personal al servei dels consorcis podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d'una 
reassignació de llocs de treball de les administracions participants i evidentment això té unes 
conseqüències que això té a nivell de retribució. 
Fins aquí estem d'acord amb l'al·legació que vostès fan, però aquesta al·legació s'oblida de la 
Disposició addicional 13a de la LARSAL (Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local 
que eximeix precisament d'aquesta obligació als consorcis constituïts abans de l'entrada en vigor 
d'aquesta llei, desembre 2.013. Circumstància amb la que es troba en el Consorci de GRVO, 
recordem creat el 97.

Ja per anar acabant. Les dues ultimes al·legacions fan referència, i les ajunto, a la manca d'adaptació 
del Consorci a totes les previsions contingudes en la disposició adicional 20 de la  de la Llei de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú .

I el cinquè diu: manca d'adaptació dels estatuts del Consorci a les previsions de la Llei de 
racionalització del sector públic .
Tampoc estem d'acord amb aquestes al·legacions, doncs certament s'ha fet una modificació parcial 
dels estatuts, però s'ha fet dins dels terminis legalment establert i el més important l'adscripció del 
Consorci al Consell Comarcal Vallès Oriental que s'havia de fer abans de 30 de desembre de 2014, i 
això s'ha produït.



44

En relació a altres preceptes que diu el dictamen, certament no s'ha fet la totalitat de l'adaptació dels 
estatuts a la normativa vigent, però també és cert que els Consorcis tenen temps fins a finals de febrer 
de 2015, perquè així mateix ho ha previst el legislador estatal , via Decret. 

A més a més, entenem que quan es fan aquestes al·legacions s'ha obviat un acord polític que en 
aquest tema hi va haver entre el President del Consorci, recordem del PSC, i del Sr. Brustenga, 
vicepresident del Consorci. Acord polític segons el qual es va posposar les modificacions i adequació 
de determinats articles dels estatuts, precisament, fins a febrer de 2015 per impossibilitat material en 
el temps i per estar dins de la legalitat vigent. Per tant, des del nostre Grup evidentment no podem 
donar suport a cap dels dos expedients i en qualsevol cas els requerim perquè s'ho repensin, tant el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental, per majoria va aprovar l'adscripció del Consorci a favor del 
Consell Comarcal, i posteriorment el Consell Plenari va tornar a fer el mateix. Res més, moltes 
gràcies.
 

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

Senyor Terrades: No s'equivoqui senyora Pons, aquest no és un tema jurídic, per molt que vostès ho 
vulguin situar en aquí. I probablement tampoc és un tema polític. És un tema de gestió i després m'hi 
referiré. I alguna cosa sé, alguna cosa sé d'aquest Consorci de Residus, perquè en tot cas es va 
constituir en el moment en què el que els hi parla era president del Consell Comarcal i després va 
esdevenir president del Consorci de Residus.

És cert, és a l'any 97, 98, que el Consell Comarcal, impulsa el Pla de gestió de residus. I l'impulsa a 
petició del Consell d'alcaldes, que després també m'hi referiré de la comarca, de la nostra comarca del 
Vallès Oriental, que li diu al Consell Comarcal, fes d'instrument per tal d'obtenir recursos de la Unió 
Europea, dels fons estructurals de la Unió Europea. S'aconsegueixen recursos de la Unió Europea per 
tirar endavant el Pla de gestió. Algun periodista que està a la sala que també ha seguit tot aquest 
procediment, pot certificar que això és així, perquè ja hi era llavors també, i molts de vostès també.

Es construeixen les infraestructures, i els ajuntaments decideixen constituir un Consorci, un Consorci 
de municipis, atès què, per dues raons, perquè el sol en què es construeixen les infraestructures 
siguin deixalleries o siguin les grans instal·lacions formen part del patrimoni del sol municipal els 
distints ajuntaments de la comarca, i bàsicament perquè la despesa corrent, correspon als 
ajuntaments que formen part del Consorci. És que el Consell Comarcal no hi posa un duro eh, no hi ha 
posat mai un duro, ara un euro, ni en l'inici ni ara, ni en la construcció d'infraestructures, ni en la gestió 
d'aquestes infraestructures, havíem escoltat perquè no posem un canon, que sàpiguen la resta de 
ciutadans, del Vallès Oriental, que hi ha gent que proposa que a ells el sistema els surti més car, això 
no s'havia discutit mai, però bé, en tot cas aquesta és la realitat. Les infraestructures principals, i que 
consumeix més sol, és perquè estan ubicades, és a la ciutat de Granollers, es podria haver ubicat en 
alguna altra ciutat o poble del Vallès Oriental, suposo que devia ser allò que el pati de darrere de casa 
meva no hi vull instal·lacions d 'aquestes característiques. És va ubicar a la ciutat de Granollers.

Miri, que consti que jo vaig ser president del Consell comarcal, però ho deia llavors, podem tirar 
d'hemeroteca, i ho dic avui, i ho emfatitzo avui, la composició representativa, democràtica, dels 
consells comarcals, no obeeix al vot popular, al vot dels ciutadans i de les ciutadanes, i per tant no 
entenem, no entenem per què algú s'entesta en dir que, escolti, el més representatiu és el Consell 
Comarcal, allò suma hectàrea i no suma vots, val més el vot d'un poble, amb tots els respectes, més 
petit que el nostra, perquè vostès saben que el sistema d'elecció és en funció del número de regidors 
que s'obté, i no en número dels vots que s'obté. Aquí hi ha una representació diferent, ja entenc també 
que amb això de la representació proporcional, no només en aquí sinó en altres sistemes d'elecció, hi 
ha algú que no s'hi sent còmoda. Miri, nosaltres sí, per tant discutim que la composició representativa 
democràtica al Consell Comarcal sigui la més idònia .
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Raons d'eficiència i de gestió per fer aquesta modificació , des del punt de vista del Govern de la ciutat, 
no n'hi ha. De fet en algunes de les propostes que hem escoltat avui aquesta nit, a la resta de veïns i 
veïnes, de ciutadans de la comarca, els hi pot sortir més car. No se quina opinió poden tenir els 
alcaldes i alcaldesses i els governs d'aquestes ciutats. Raons econòmiques? Raons polítiques? 
Probablement per prendre aquesta decisió. Raons econòmiques? Possiblement, perquè miri, des dels 
òrgans, ja passava abans, ara també passa, això és mèrit de tots els que formen part del Consorci, la 
gestió econòmica del Consorci de Residus és una gestió acurada, hi ha romanents positius de 
tresoreria també, no m'agradaria pensar que algú, que algú, que alguna administració, que té 
dificultats econòmiques, volguí fer servir aquests romanents positius com a tresoreria, no m'agradaria 
pensar-ho, entre altres coses perquè són recursos dels ciutadans, dels veïns i veïnes de Granollers 
també. Jo aquí estic per defensar els interessos dels veïns i veïnes de Granollers .

No m'agradaria pensar que a 4 mesos d'unes eleccions municipals que conformarà governs nous als 
43 ajuntaments de la nostra comarca, en tot cas els 42 que estan associats, ara es vulgui prendre 
aquesta decisió. És que algú té en el cap proposar, aprofitant aquest decalatge, un model de gestió 
diferent? És que es vol importar en aquí el que s'ha fet en altres administracions, que és externalitzar i 
privatitzar alguns dels serveis? Són preguntes que en aquest Govern se li acudeixen formular, perquè 
no han estat suficientment aclarides per la gent que ha fet aquesta proposta. I tornant al Consell 
Comarcal, mirin, si volem un òrgan que gestioni serveis supramunicipals en el territori, cosa que a mi 
em semblaria bé, perquè no defensem la supressió dels consells comarcals tal com en aquests 
moments estan pensats.

De fet hi ha una Llei en el Parlament, perquè quedarà encallada, perquè veig que no està en les 
prioritats fins al 27 de setembre, i que té a veure amb aquestes coses, com s'organitza l'administració 
local i territorial en el nostre país. Per què els consells comarcals no acaben esdevenint els que 
haurien de ser, que és un Consell d'alcaldes i alcaldesses? A on es representi amb funció de la 
representativitat que hi hagi, ja veig que hi ha algun cap que diu que no, eh, però escolti, els serveis 
supramunicipals, allò que té a veure no amb la política, que té a veure amb els serveis que prestem, 
en els ciutadans i a les ciutadanes, pot ser que qui acabi decidint com s'ha de fer, i qui ho ha de fer, 
sigui el Consell d'alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental, en funció del recolzament que tinguin al 
darrere, el recolzament dels ciutadans i les ciutadanes, perquè el 24 de maig, les persones que viuen 
a les nostres ciutats, revalidaran o canviaran governs. I del que es tracta és això. Ser després més 
eficients, generar economies d'escala i tenir consorcis que puguin crear economies d'escala i fer més 
eficients els serveis, i no produir, un tema que estava funcionant, jo crec que raonablement, que està 
funcionant raonablement bé un debat polític que és el que no s'hagués tingut que produït, que és el 
que no s'hagués tingut que produït mai. 

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el senyor Camps, per fer la rèplica a aquest primer torn, 
endavant, 

Senyor Camps: Sí, bé, el meu company ha dit moltes de les coses que volia comentar. Jo havia 
apuntat que efectivament, podria haver fet la meva argumentació des d'un punt de vista més jurídic, 
però aquest hauran vist que no ha estat el contingut o el sentit de la defensa d'aquests dos punt que 
he fet. He defugit precisament d'aquest argumentari perquè m'interessava molt explicar la visió que 
veiem més enllà del que puguin ser uns termes jurídics .

Mirin, jo he intentat explicar, he intentat ser potser el més pedagògic possible en un tema molt 
complicat i explicar-ho de la millor manera possible, però és que, a veure, ja existeix, en el si del 
Consorci de Residus un Òrgan que es reuneix periòdicament on hi ha tots els municipis, aquest sí, 
representants per tots els municipis que formen part del Consorci a on s'aprova el pressupost, 
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s'informa de les auditories, i es tracten els punts en aquest plenari i tothom participa i tothom rep la 
documentació.

Per tant, ja existeix un òrgan creat per aquest fi. En canvi, el Consell Comarcal, doncs no tots els 
municipis i puc posar exemples, els hi podria esmentar alguns exemples concrets, per exemple, seria 
lògic, no se, que el municipi de la Llagosta, que no forma part del Consorci de Residus, actualment, 
no? I que formes part del Consell Comarcal, doncs decidís quin són els càrrecs directius del Consorci 
de Residus?  No és més lògic si forma part, si és de la comarca, i el consorci i té consorciat el servei 
de recollida de residus, que no el té, doncs siguin aquests municipis i no un que no en forma part, que 
pugui acabar decidint?

I fins i tot, aquest municipi que he posat, mira, i era del PSC, havia ostentat la presidència del Consell 
Comarcal, en el mandat passat. I ja poso un exemple proper, per tant jo no crec que precisament, jo 
no crec que el Consell Comarcal, en aquest sentit, estigui millorant, la representativitat dels òrgans 
que ja existeixen, al contrari, defenso que els òrgans que existeixen són molt més representatius que 
no pas adscriure al Consell Comarcal, perquè el Consell Comarcal no representa per raons òbvies, a 
tots els municipis del Consorci .

I també dir, és clar, a veure, l'ordre del dia era molt curt perquè només tenia dos punts, un era: 
Proposta de modificació dels estatuts. Però, quins estatuts es modificaven? Doncs, home, jo tampoc 
entenc de, no entraré en l'informe jurídic, però s'argumenten que caldria modificar per adequar a 
l'ARSAL, doncs molts altres articles, però només se'n modifica curiosament un, aquell que fa que 
l'adscripció com he dit de manera clara li correspondria a l'Ajuntament de Granollers, que és l'apartat 
F. Doncs que passa? Que si és el Consell Comarcal el que elegeix el gerent, llavors ja passa a ser 
l'apartat C, que per ordre alfabètic va abans que F, i així d'aquesta manera és el Consell Comarcal el 
que pot decidir el càrrec de gerent, i per tant d'aquesta manera, se li pot adscriure, se li adscriu, se li 
podria adscriure, doncs el Consorci de Residus al Consell Comarcal, i s'obvia tota la resta, i només es 
canvia això.

No se, una mica, ja ho he dit abans, i utilitzaré la paraula paradoxal. Jo penso que efectivament, 
havíem obert un debat al si del Consorci, entre tots els representants, un debat que estàvem treballant 
per encarar un nou mandat. També teníem clar que ara no era el moment de prendre les decisions, 
calia repensar, normal, per la història que ja porta el Consorci, com he dit abans, d'aproximadament 
20 anys, 17 anys, de funcionament, doncs calia repensar el seu funcionament.

Nosaltres aquí tenim les idees clares, i també havíem participat en aquestes taules, amb una manera 
activa fent arribar les nostres propostes, que no és aquí on ara correspongui comentar, però és clar, 
decisions com aquestes, tan importants que no es plantegin en el si d'aquesta taula, doncs no és 
començar en bon peu aquest procés que havíem iniciat, que jo penso que ha estat un dels actius del 
Consorci de Residus, que ha estat aquest treball per l'acord, pel diàleg, sempre, i que la primera 
vegada que jo he vist que això no ha estat possible, ha estat en aquesta ocasió, i ja porto allà 12 anys 
sent representant d'aquest plenària en el si dels òrgans del Consorci de Residus, i a mi personalment 
això que jo penso que ara hem d'anar en direcció contraria perquè quedem moltes coses a treballar i a 
canviar de Consorci, total això aquí ens impliquem, torno a repetir, al màxim, però penso que de 
vegades tinc la impressió que aquesta no és la voluntat que potser hi ha perquè si es volgués fer això 
només es pot fer amb l'acord, i tal com es va presentar aquell Consell plenari que va ser convocat de 
manera extraordinària, cal dir-ho, no va en la línia, cal dir-ho, del bon treball i de treballar realment per 
fer un Consorci de Residus cada dia millor 

Alcalde: Moltes gràcies, obrirem el segon torn, si s'escau. El senyor Mur no vol parlar, el senyor 
Casasnovas.
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Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Només quatre coses. El senyor Albert Camps ha comentat el 
tema de la representativitat, no? Jo ja li he exposat que creiem que l'àmbit comarcal és més 
representatiu, com li he dit, hi ha 40 municipis del 43, i prenen com a exemple el que ha posat vostè 
de La Llagosta, actualment, doncs coincideix que La Llagosta si no m'equivoco, no té representant en 
el Consell Comarcal, 

 
Senyora Canelo: Sí.  

Senyor Casasnovas: Dic si no m'equivoco. Sí? A si, perdó, sí, sí.  

Alcalde: En tot cas  

Senyor Casasnovas: El senyor Risquez era, no?  

Alcalde: Sí, sí. Evitem...  

Senyor Casasnovas: Sí sí, val, perdó. Amb el que ha dit el senyor Terrades, sobre el vot dels 
ciutadans en el Consell Comarcal que no són triats directament, totalment d'acord, com ha dit, hi ha 
una Llei sobre la taula, que ja veurem si algun dia tira endavant, però això també es pot aplicar a altres 
administracions com és la Diputació. Parlava també, i a mi també em preocuparia com diu vostè que 
no fos una intenció el fer ús del romanent de tresoreria, però com els he dit abans, a banda de què 
estem totalment d'acord amb vostès de què s'ha de defensar el patrimoni de la ciutat, com han dit, no 
sabem aquesta defensa sobre l'adscripció que fa el Govern de la ciutat de Granollers, i en el tema del 
romanent de tresoreria que ha apuntat el senyor Terrades, també dir que, clar, el Consorci té un 
tancament de pressupost en positiu. Jo tampoc voldria pensar que el sentit de l'adscripció a Granollers 
sigui per què aquests beneficis que té el Consorci, pugui servir per baixar en el global el deute dels 
comptes de l'Ajuntament, que un dia també pot ser al contrari, ens pot perjudicar tenir l'adscripció del 
Consorci a l'Ajuntament de Granollers. I com he apuntat abans des d'ICV-EUiA  tenim molt clar que lo 
que volem és que el Consorci sigui al 100% públic.

Alcalde: Moltes gràcies, per Convergència i Unió, si? Endavant, senyora Pons  

 
Senyora Pons: Sí, gràcies, res, molt breument. Fer referència a aquests fantasmes i sospites que té el 
regidor senyor Terrades que a 4 mesos vista pugui semblar-li una mica “raro” tot això, però realment 
no en té res d'estrany, el que fa, els que es fa aquí és degut als importants canvis que en el règim 
jurídic d'aquest ens associatius ha comportat LARSAL, l'únic que està fent el Consell Comarcal, l'únic 
que fa el Consorci, és precisament adaptar-se a la nova normativa vigent. No hi ha ni sospites ni 
fantasmes, és una qüestió totalment jurídica.

I en segon lloc únicament dir que, insistint una mica amb els arguments del regidor senyor 
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Casasnovas, el Consell Comarcal del Vallès Oriental representa uns interessos supramunicipals, 
representa els interessos dels municipis de la comarca, i al Consorci hi estan adscrits, he agafat la 
pàgina web del Consorci, 42 dels 43 municipis de la comarca. Per tant, qui representarà millor els 
interessos dels 42 municipis de la comarca? L'Ajuntament de Granollers a soles? O poder el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental? Que precisament el que té, és una funció municipalisme. Res més. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Terrades té la paraula   

 

Senyor Terrades: Qui representarà millor els interessos del 42 municipis? No, si la resposta l'ha 
donada vostè mateixa, els 42 municipis que formen part del plenari del Consorci de Residus, perquè 
en el Consell Comarcal, perdoni que li digui, no hi són els 43 municipis del Vallès Oriental, ara no tinc 
la xifrà al cap però com a molt deuen estar representants 15, 16 de tot el conjunt de la comarca? No 
crec que varií.

La representació del Consell Comarcal no té res a veure amb la Diputació senyor Casasnovas, no té 
res a veure amb la Diputació. Vostè sap que els diputats provincials van en funció dels vots que cada 
coalició o partit polític treu en els partits judicials, tants vots treus, tants diputats tens. Aquí, tants 
regidors tens, clar, vostè convindrà amb mi que és més fàcil obtenir un regidor a, no ho se, és igual, no 
posaré cap exemple, ja ens entenem que a Granollers aquí per sortir un regidor has de treure mil i 
escaig de vots, i clar en algun altre lloc amb 80 "va que tires". I per tant doncs dóna unes majories.

Miri, jo ja li he dit al president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, que a més és del PSC, i que 
allà ens vam quedar en minoria: us esteu equivocant, perquè qui representa millor els interessos del 
42 municipis de la comarca, no és el Consell Comarcal, és el plenari del Consorci de Residus. Per 
tant, ha esdevingut un debat polític, que algú l'ha volgut esdevenir un debat polític, no se amb quines 
intencionalitats, no vull fer judicis de valor, tot i que, com que aquest és un problema  que portem 
arrossegant quan no hi havia l'ARSAL també, des de l'inici de la legislatura, amb algun Grup polític de 
la comarca, "me temo lo peor". I per tant, la nostra posició, és la nostra posició. 

Jo aquí no vinc a defensar interessos de partit, intento defensar els interessos dels ciutadans de 
Granollers, dels veïns i de les veïnes de Granollers, i en funció d'això, nosaltres mantindrem aquestes 
al·legacions i les mantindrem fins al final, ja els hi adverteixo. Els hi adverteixo als Grups Municipals 
que avui  no votaran amb nosaltres, i com que aquest és un debat públic, doncs també als que han 
adoptat els acords. Ja els hi estic anunciant, que si no arribem a una via d'entesa, doncs algú altre 
haurà de dictaminar. O dictaminaran els ciutadans quan hi hagi eleccions el 24 de maig, que després 
es pot tornar a repensar tot evidentment 

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Camps per tancar,

Senyor Camps: Molt breument, el senyor Josep Casanovas ha parlat del tema del romanent en 
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positiu, i deia: un dia pot ser diferent. I jo pregunto: com ho farà front una administració que no té 
recursos propis, com el Consell Comarcal. Una. L'altra, diu: adherir-se, adequar-se a la norma que 
fitxa la LARSAL. Jo em pregunto: per exemple, en el cas del Consorci de Localret, com és que el 
Consell Comarcal es va adscriure o s'ha adscrit a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona? També 
una mica sorprenent. Ara no m'escolten.

Bé, acabo, lluny del debat polític hem de treballar plegats, jo penso, per prestar des del Consorci, un 
millor servei als ciutadans, que són el que realment es mereixen. Em sabria molt greu que aquest 
debat polític, com he dit ja abans, condiciones el que era una voluntat clara de plantejar en una taula 
debat tots els punts que calguin amb l'objectiu sempre de pensar en els ciutadans i ciutadanes, i en un 
servei tan bàsic com és el de la recollida de residus .  

Alcalde: Bé, en tot cas, tinc ganes de també d'emetre opinió sobre aquest tema. Sí, tinc ganes 
d'emetre opinió sobre aquest tema, em correspon, tal com he fet en el Consell d'Alcaldes. I també ho 
faré en el Ple de l'Ajuntament, encara que no agradi a algú.

En primer lloc, jo vull començar, dient-li a la senyora Secretària que prengui bona nota d'aquesta acta, 
faci una acta prenent bona nota de les intervencions perquè jo proposo enviar-les al senyor Montoro. 
El senyor Montoro ha fet una Llei, que és la Llei que ha reformat tota aquesta història vinculada a 
l'administració local, que està aconseguint els seus objectius.

Estem, portem, un quant temps discutint absurditats perquè un senyor, en representació d'un partit, ho 
sento Fermi, ha fet una Llei que atenta directament contra l'autonomia local, i que han decidit que els 
consorcis són un element maligne. I com que són un element maligne, s'han d'adscriure a alguna 
administració perquè els controli. Els consorcis són l'expressió de l'autonomia local, d'ajuntaments 
que s'ajunten, valgui la redundància, per fer coses plegats, hi ha casos d'èxits extraordinaris de 
consorcis, mancomunitats i en podríem fer una llarga llista, que han estat realment transformadors de 
realitats.

I per tant, al senyor Montoro li enviem aquesta acta, i li diem: ha guanyat, ho ha aconseguit: 
municipalisme trencat, consorcis penjats pels fils. I sí senyor, el senyor Montoro ha aconseguit que 
aquesta desconfiança en vers el món local es plasmi en fractures i en manca de capacitat d'acció, per 
tant enviem-li al senyor Montoro per començar.

En tot cas, que estem discutint? El senyor Montoro diu: el Consorci de Residus la de tutelar, que no 
vol dir gestionar, que no vol dir implementar, la de tutelar, és a dir, ha d'analitzar els seus números i ha 
de verificar que hi ha equilibri pressupostari en els seus números una administració que no el 
gestiona. Simplement controla que hi hagi els elements d'equilibri pressupostari i que es compleixin 
en els designis que marca doncs la normativa vigent. 

Adscripció vol dir això, no vol dir que ni el Consell Comarcal, ni l'Ajuntament de Granollers, d'entrada, 
facin altra cosa que recollir aquesta història, aquesta obligació. Ara, per mi, el tema clau no és 
l'adscripció, això ho pot fer una administració o una altra. I habitualment hi han hagut acords sobre 
adscripcions en funció, bàsicament, o respectant bàsicament els principis de la LARSAL. Que diu la 
LARSAL? La LARSAL diu: ha de fer aquesta feina de tutela, hi ha un llistat de casos, i en tot cas, al 
primer que pertoca en el Consorci de Residus és aquella entitat, aquella administració, que tingui una 
facturació més elevada o tingui interessos patrimonials més elevats. I això, és Ajuntament de 
Granollers, això és lo que diu la LARSAL. Que es fa realment? Es modifiquen els estatus del Consorci 
i per tant es trenca amb la voluntat fundacional del Consorci, per aconseguir que el control no li 
pertoqui a l'Ajuntament de Granollers sinó al Consell Comarcal. I que es fa? Doncs es modifica un 
apartat dels estatuts del Consorci, i es diu: el Consell Comarcal, podrà anomenar o nomenarà al 
director gerent del Consorci. 

I a partir d'aquí, i com que això està, com deia l'Albert Camps, un pél per sobre com a premissa 
d'adscripció, que el fet de tenir més patrimoni, aquesta jugada fa que el Consell Comarcal pugui optar 
a tenir aquesta adscripció. Però, que es trenca aquí? Es trenquen coses substancials. Insisteixo 
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l'adscripció és un tema que interessa més o menys a una administració o a una altra. Ara, al fer 
aquesta modificació es trenquen vàries coses substancials. Primera, es trenca el pacte fundacional 
d'aquest Consorci, l'Ajuntament de Granollers aporta uns terrenys per fer les coses de determinada 
manera, amb un paper consorciat del conjunt d'ajuntaments que plegats prenen les decisions, plegats. 
I a més a més, amb unes regles de funció / relació amb el paper que hi juga cadascú.

Per tant, aquesta és la norma fundacional, entreguem uns terrenys, la ciutat de Granollers aporta uns 
terrenys per gestionar aquest espai d'una manera determinada. Pacte fundacional. Que perdem? 
Segona cosa que perdem: autonomia municipal, ens estem jugant autonomia municipal, perquè els 
membres del Consorci, en aquest pacte fundacional poden nomenar el gerent, nomenament el gerent, 
a través dels òrgans del propi Consorci. Per tant, nosaltres tenim una part determinada amb l'elecció 
d'aquest gerent. A partir de què s'aprovi aquesta modificació d'estatuts l'Ajuntament de Granollers 
tindrà 0 aportacions en la direcció, en el nomenament de la direcció del Consorci. Aquest és un canvi 
fonamental, perdem autonomia municipal, perdem capacitat de definir els òrgans del Consorci, no és 
un tema menor.

No és un tema menor, i em sap greu alguna de les reflexions que s'estan fent. No és un tema menor. 
Menys autonomia local, menys capacitat per prendre decisions a l'hora de decidir qui és el gestor d'un 
organisme que fa una feina important com és gestionar una part de les nostres escombraries, i alhora 
té un altre element molt important, que és preservar un patrimoni municipal, que són aquests terrenys 
que hem entregat, sobre els quals hi ha els edificis, per tant, segona cosa que perdem, l'Ajuntament 
de Granollers, la ciutat de Granollers, no l'Ajuntament, i no un partit o un altre, la ciutat de Granollers. 
Segona cosa que perdem, capacitat de control sobre el nostre patrimoni, capacitat de control sobre el 
nostre patrimoni. I aquesta és una qüestió que hem de defensar, i l'hem de defensar emfàticament, és 
patrimoni de la ciutat, de tots i de totes, i per tant, el que es tracta és de fer aquesta defensa.

Per tant defensa del pacte fundacional, defensa de l'autonomia local, defensa del patrimoni municipal, 
i si voleu, si volen, els lletrats ja es discutiran en temes jurídics , però al final el que hi ha és això.

Insisteixo, l'adscripció la desitgem? Escolta, no és el tema fonamental, el tema fonamental és 
respectar el pacte inicial d'aquesta història, defensar el nostre patrimoni, i la nostra autonomia local. 
Això és el que defensem, no és un debat jurídic. Algú ha decidit, i alguns d'aquesta sala han decidit, 
que l'autonomia local, el patrimoni de la ciutat de Granollers, està millor guardat per algú altre que no 
és l'Ajuntament de Granollers.

I aquesta és la realitat, i això és en tot cas el que ens porta aquí a defensar emfàticament que la 
solució que s'ha proposat no és la millor, jo diria que per a ningú, i en tot cas, com que ho creiem, 
d'una manera solida, ho expressem també amb èmfasi, i per tant aquest Govern segueix fent la 
proposta que hi ha sobre la taula i per tant proposem a votació aquestes al·legacions que ha redactat 
la senyora Secretària. En tot cas passaríem a la votació, recordem que votem en dos blocs.

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

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSC    ((((13131313)))),,,,    iiii        6666    abstencionsabstencionsabstencionsabstencions         
dels Grups Municipals del PPdels Grups Municipals del PPdels Grups Municipals del PPdels Grups Municipals del PP    ((((4444)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111)))),,,,    iiii    5555    vots en contra del Grup Municipalvots en contra del Grup Municipalvots en contra del Grup Municipalvots en contra del Grup Municipal    
de CIUde CIUde CIUde CIU....

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL REQUERIMENT PREVI AL CONSELL PLENARIAPROVACIÓ DEL REQUERIMENT PREVI AL CONSELL PLENARIAPROVACIÓ DEL REQUERIMENT PREVI AL CONSELL PLENARIAPROVACIÓ DEL REQUERIMENT PREVI AL CONSELL PLENARI    
DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL PER TAL QUEDEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL PER TAL QUEDEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL PER TAL QUEDEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL PER TAL QUE    
PROCEDEIXI A LPROCEDEIXI A LPROCEDEIXI A LPROCEDEIXI A L''''ANUL·LACIÓ DE LANUL·LACIÓ DE LANUL·LACIÓ DE LANUL·LACIÓ DE L''''ACORD DEL CONSELL PLENARI DE DATAACORD DEL CONSELL PLENARI DE DATAACORD DEL CONSELL PLENARI DE DATAACORD DEL CONSELL PLENARI DE DATA    23232323    DEDEDEDE    
DESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DEDESEMBRE DE    2014201420142014    PEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL SPEL QUAL S''''APROVA LAPROVA LAPROVA LAPROVA L''''ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELLADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELLADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELLADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELL    
COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTALCOMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

El Consell Plenari del Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental en sessió de data 23 de 
desembre de 2014 va aprovar l’adscripció del Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental .

En la mateixa sessió de data 23 de desembre de 2014 el Consell Plenari del Consorci va aprovar 
inicialment la modificació del redactat de l’apartat 1 de l’article 2 dels estatuts del Consorci de forma 
que s’indica que resta adscrit al Consell Comarcal del Vallès Oriental . 

Vist l'informe de la lletra de la Direcció de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat , emès en data 
14 de gener de 2015, amb el vistiplau, del director de Serveis,  que justifica la presentació de 
requeriment previ a la interposició de recurs contenciós administratiu . 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111....    L’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa administrativa, preveu 
una administració pública podrà requerir, amb caràcter previ a la interposició de recurs contenciós 
administratiu conra una altra administració pública, per tal que anul·li un acte administratiu i que 
aquest requeriment haurà de presentar-se en el termini de dos mesos comptats des de la data que 
l’Administració requirent hagués pogut conèixer l’acte. 

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Formular requeriment previ al Consell Plenari del Consorci per a la gestió dels Residus del 
Vallès Oriental per tal que procedeixi a l'anul·lació de l'acord del Consell Plenari de data 23 de 
desembre de 2014 pel qual s'aprova l'adscripció del Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental 
en base als següents motius: 

PRIMER. IMPOSSIBILITAT LEGAL D’ADSCRIURE EL CONSORC I AL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL MENTRE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS  APROVADA INICIALMENT EN 
SESSIÓ DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2014 NO ESTIGUI AP ROVADA DEFINITIVAMENT I 
PUBLICADA

El Consell Plenari del Consorci per  a la gestió dels residus del Vallès Oriental en sessió de data  23 de 
desembre de 2014 va aprovar inicialment la modificació del redactat de determinats articles dels 
estatuts del Consorci per tal d’adaptar-los a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local i que el Consorci quedi adscrit al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

Entre aquests articles es troba l’apartat 1 de l’article 2 que es proposa que tingui el següent redactat: “ 
2.1 El Consorci té naturalesa d’administració pública i caràcter local i resta adscrit al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.”

En el mateix acord s'acorda donar trasllat a tots els membres integrants del Consorci per tal que siguiper tal que siguiper tal que siguiper tal que sigui    
ratificat pels respectius òrgans de governratificat pels respectius òrgans de governratificat pels respectius òrgans de governratificat pels respectius òrgans de govern. També s’indica que transcorregut el període d’informacióTambé s’indica que transcorregut el període d’informacióTambé s’indica que transcorregut el període d’informacióTambé s’indica que transcorregut el període d’informació    
pública sense haverpública sense haverpública sense haverpública sense haver----se presentat reclamacions ni al·legacionsse presentat reclamacions ni al·legacionsse presentat reclamacions ni al·legacionsse presentat reclamacions ni al·legacions,,,,    aquest acord i el text modificat delsaquest acord i el text modificat delsaquest acord i el text modificat delsaquest acord i el text modificat dels    
estatuts del Consorci s’entendran definitivament aprovatsestatuts del Consorci s’entendran definitivament aprovatsestatuts del Consorci s’entendran definitivament aprovatsestatuts del Consorci s’entendran definitivament aprovats .... 

Resulta evident, per tant, que mentre no es procedeixi a l’aprovació definitiva i publicació dels articles 
dels estatuts modificats, la redacció dels estatuts del Consorci vigent en data 23 de desembre de 
2014, data en que es va aprovar l’adscripció del Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental, no 
és la redacció aprovada inicialment en la sessió de la mateixa data .

L’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci en data 23 de desembre de 2014 d’adscripció del 
Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental no s’adequa a la normativa vigent, atès que parteix 
del fet que un acord d’aprovació inicial de modificació dels estatuts del consorci té la mateixa validesa 
jurídica que un acord d’aprovació definitiva de modificació dels estatuts del consorci i la corresponent 
publicació als butlletins oficials corresponents, per tal que pugui ser executiva a nivell jurídic, i això és 
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evidentment impossible a nivell legal . 

SEGONSEGONSEGONSEGON....        VULNERACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN LVULNERACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN LVULNERACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN LVULNERACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAAPROVACIÓ INICIAL DE LAAPROVACIÓ INICIAL DE LAAPROVACIÓ INICIAL DE LA    
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCIMODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCIMODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCIMODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI

S’ha de tenir en compte que l’acord del Consell Plenari del Consorci pel qual s’aprova inicialment la 
modificació de l’apartat 1 de l’article 2 dels estatuts del Consorci no s’ajusta tampoc a la normativa 
vigent pels motius que s’indiquen a continuació i per tant l’acord adoptat pel Consell Plenari 
d’adscripció del Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental també incompleix la normativa 
vigent, pels mateixos motius: 

1111....    VULNERACIÓ DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA LOCAL QUE VA MOTIVAR LAVULNERACIÓ DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA LOCAL QUE VA MOTIVAR LAVULNERACIÓ DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA LOCAL QUE VA MOTIVAR LAVULNERACIÓ DEL PRINCIPI D’AUTONOMIA LOCAL QUE VA MOTIVAR LA    
CONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈSCONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈSCONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈSCONSTITUCIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS    
ORIENTALORIENTALORIENTALORIENTAL

En data 19 de setembre de 1997 es va formalitzar el conveni interadministratiu entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers relatiu a la planta de compostatge, 
planta de transferència de residus i planta de triatge i valorització pel centre comarcal de 
tractament. 

En aquest conveni s’indica a l’apartat “FAN AVINENT” el següent: 

“ 1. Que l’Ajuntament de Granollers està interessat a prestar els serveis de tractament de la 
fracció orgànica dels residus d’origen, de la planta de compostatge, de la transferència de 
residus i de la planta de triatge i valorització .

La corporació municipal considera convenient delegar l’exercici d’aquestes competències en el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental i posar, alhora, a disposició del dit Consell els terrenys on 
seran ubicades les instal·lacions de la planta de compostatge, la planta de transferència de 
residus i la planta de triatge i valorització .

............    3333....    Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà aprofitar les instal·lacions del serveiQue el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà aprofitar les instal·lacions del serveiQue el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà aprofitar les instal·lacions del serveiQue el Consell Comarcal del Vallès Oriental podrà aprofitar les instal·lacions del servei    
abans esmentat per tal de poder prestarabans esmentat per tal de poder prestarabans esmentat per tal de poder prestarabans esmentat per tal de poder prestar,,,,    simultàniamentsimultàniamentsimultàniamentsimultàniament ,,,,    aquest mateix serveiaquest mateix serveiaquest mateix serveiaquest mateix servei,,,,    en beneficien beneficien beneficien benefici    
d’altres municipis de la comarca que no el prestin o que acordin delegar la competènciad’altres municipis de la comarca que no el prestin o que acordin delegar la competènciad’altres municipis de la comarca que no el prestin o que acordin delegar la competènciad’altres municipis de la comarca que no el prestin o que acordin delegar la competència    
corresponent en el Consell Comarcalcorresponent en el Consell Comarcalcorresponent en el Consell Comarcalcorresponent en el Consell Comarcal ....    ““““

En aquest conveni s’indica a l’apartat “CONSIDERACIONS JURÍDIQUES” el següent: 

“ 5. Quant a la posada a disposició del CCVO dels terrenys municipals on s’instal·larà la planta 
de compostatge, la planta de transferència de residus i la planta de triatge i valorització, són 
d’aplicació els articles 35 LOC i 197 LMC.

El primer d’aquests preceptes estableix clarament que mitjançant conveni el consell comarcal 
podrà utilitzar els “serveis i els mitjans propis” de qualsevol municipi de la comarca.    AquestaAquestaAquestaAquesta    
norma dóna plena cobertura a la cessió d’ús dels terrenys de referència per tal que el CCVOnorma dóna plena cobertura a la cessió d’ús dels terrenys de referència per tal que el CCVOnorma dóna plena cobertura a la cessió d’ús dels terrenys de referència per tal que el CCVOnorma dóna plena cobertura a la cessió d’ús dels terrenys de referència per tal que el CCVO    
hi pugui instal·lar la planta de compostatge esmentada en aquest convenihi pugui instal·lar la planta de compostatge esmentada en aquest convenihi pugui instal·lar la planta de compostatge esmentada en aquest convenihi pugui instal·lar la planta de compostatge esmentada en aquest conveni,,,,    i donari donari donari donar----li a lali a lali a lali a la    
mateixa una projecció supramunicipal o pròpiament comarcalmateixa una projecció supramunicipal o pròpiament comarcalmateixa una projecció supramunicipal o pròpiament comarcalmateixa una projecció supramunicipal o pròpiament comarcal    ((((absolutament compatible ambabsolutament compatible ambabsolutament compatible ambabsolutament compatible amb    
la vessant municipal de les instal·lacionsla vessant municipal de les instal·lacionsla vessant municipal de les instal·lacionsla vessant municipal de les instal·lacions ).).).).

... Aquesta última previsió legal també avala la cessió de terrenys que porta aparellada aquest 
conveni si hom té present que la planta de compostatge que construirà el CCVO en els ditsla planta de compostatge que construirà el CCVO en els ditsla planta de compostatge que construirà el CCVO en els ditsla planta de compostatge que construirà el CCVO en els dits    
terrenys estarà adscritaterrenys estarà adscritaterrenys estarà adscritaterrenys estarà adscrita,,,,    simultàniamentsimultàniamentsimultàniamentsimultàniament ,,,,    al servei comarcal corresponental servei comarcal corresponental servei comarcal corresponental servei comarcal corresponent,,,,    però també alperò també alperò també alperò també al    
servei de titularitat municipal gestionat pel CCVO en virtut de la delegació municipal queservei de titularitat municipal gestionat pel CCVO en virtut de la delegació municipal queservei de titularitat municipal gestionat pel CCVO en virtut de la delegació municipal queservei de titularitat municipal gestionat pel CCVO en virtut de la delegació municipal que    
incorpora aquest instrument de cooperació interadministrativaincorpora aquest instrument de cooperació interadministrativaincorpora aquest instrument de cooperació interadministrativaincorpora aquest instrument de cooperació interadministrativa ....    

6. En virtut de l’art. 197.2 LMC, l’eventual denúncia d’aquest conveni portarà com a 
conseqüència la reversió dels terrenys i, si així ho acorda la Corporació la de les instal·lacions 
de la planta de compostatge, la planta de transferència de residus i la planta de triatge i 
valorització en l’Ajuntament de Granollers, ...

7. Les consideracions fetes amb anterioritat posen en evidència la naturalesa mixta d’aquest 
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instrument de cooperació, ja que a través del mateix s’assoleixen dos objectius diferenciats 
d’interès públic: primerament la prestació, per part del CCVO, de tot un seguit de serveis 
municipals per delegació de l’Ajuntament interessat i, segonament, la implantació d’un servei 
pròpiament comarcal (adreçat en principi a qualsevol ajuntament de la comarca) mercès lamercès lamercès lamercès la    
col·laboraciócol·laboraciócol·laboraciócol·laboració  de l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollersde l’Ajuntament de Granollers,,,,    que amb aquesta finalitat posa a disposició delque amb aquesta finalitat posa a disposició delque amb aquesta finalitat posa a disposició delque amb aquesta finalitat posa a disposició del    
CCVO l’ús dels terrenys on s’ubicarà la planta de compostatgeCCVO l’ús dels terrenys on s’ubicarà la planta de compostatgeCCVO l’ús dels terrenys on s’ubicarà la planta de compostatgeCCVO l’ús dels terrenys on s’ubicarà la planta de compostatge,,,,    la planta de transferència dela planta de transferència dela planta de transferència dela planta de transferència de    
residus i la planta de triatge i valoritzacióresidus i la planta de triatge i valoritzacióresidus i la planta de triatge i valoritzacióresidus i la planta de triatge i valorització ....

11. Atès que el servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’origenAtès que el servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’origenAtès que el servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’origenAtès que el servei de tractament de la fracció orgànica dels residus municipals d’origen,,,,    
la planta de transferència de residus i la planta de triatge i valoritzacióla planta de transferència de residus i la planta de triatge i valoritzacióla planta de transferència de residus i la planta de triatge i valoritzacióla planta de transferència de residus i la planta de triatge i valorització,,,,    tindrà una naturalesatindrà una naturalesatindrà una naturalesatindrà una naturalesa    
primordialment municipalprimordialment municipalprimordialment municipalprimordialment municipal – refermada per la titularitat també municipal dels terrenys objecte de 
cessió d’ús - ....”

En aquest conveni s’indica a la clàusula “OBJECTE I ABAST DEL CONVENI ” el següent: 

“ 2a. Les plantes esmentades a la clàusula 1a tindran la consideració de servei públic local . 

5a. 1. El CCVO prestarà en règim de delegació el servei de tractament d ela fracció orgànica 
dels residus d’origen, la planta de transferència de residus i la planta de triatge i valorització de 
l’Ajuntament de Granollers, i garantirà el dret d’aquest municipi a intervenir en la prestació dels 
dits serveis de la forma següent: 

a) Essent consultat prèviament a l’aprovació definitiva de la reglamentació inherent als 
serveis de referència. 

b)  Essent informat de qualsevol aspecte relatiu als serveis delegats, d’ofici o a petició del 
propi Ajuntament. “

En aquest conveni s’indica a la clàusula “SUBROGACIÓ CONSORCIAL EN LA POSICIÓ DEL 
CCVO ” el següent: 

“ 8a. La constitució d’un consorci per a la gestió dels residus en l’àmbit del Vallès Oriental i la 
incorporació al mateix del CCVO portarà aparellada la subrogació del dit consorci en aquest 
conveni, en substitució del CCVO, previ consentiment de l’Ajuntament de Granollers.”

Resulta evident, a la vista del redactat de les clàusules d’aquest conveni, que el servei públic 
gestionat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental és un servei de caràcter estrictament 
municipal i que per aquest fet l’Ajuntament de Granollers va formalitzar la corresponent cessió 
d’ús dels terrenys necessaris per poder ubicar-hi planta de compostatge, planta de transferència 
de residus i planta de triatge i valorització pel centre comarcal de tractament . 

De la mateixa forma ambdues parts signatàries van preveure les garanties corresponents a 
favor de l’Ajuntament de Granollers atenent a l’import econòmic que aquesta cessió de terrenys 
comportava i tenint present que la base d’aquesta cessió era l’exercici de competències 
delegades per part de l’Ajuntament de Granollers, sense perjudici que altres municipis també es 
poguessin veure beneficiats.

Del redactat d’aquest conveni també es pot concloure de forma clara que en cap cas el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental es considera com a ens titular dels serveis municipals que presta 
en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Granollers i així ho corrobora quan al conveni s’indica 
que la prestació dels serveis municipals és possible exclusivament perquè l’Ajuntament de 
Granollers ha realitzat la cessió d’ús dels terrenys on s’ubicarà la planta de compostatge, la 
planta de transferència de residus i la planta de triatge i valorització .

En data 26 de setembre de 2008 es va formalitzar una addenda entre l’Ajuntament de 
Granollers i el Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental al conveni 
interadministratiu de cooperació formalitzat en data 19 de setembre de 1997 entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granollers . 

En aquest conveni a l’apartat “MANIFESTEN” es preveu el següent:
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“ 5. Que el 2 de juny de 1998, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de 
Granollers i altres ajuntaments de la comarca constituïren el Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental per a la creació, gestió i prestació de forma unificada de serveis i 
activitats d’interès comú en matèria de residus, segons que assenyala l’article 1 dels seus 
Estatuts.”

En aquest conveni a la clàusula primera d’aquest conveni es preveu el següent: 

“ Primera. L’Ajuntament de Granollers cedeix al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental l’ús del terreny descrit a la manifestació 8 d’aquesta Addenda per tal que el Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental pugui executar l’Ampliació del procés de digestió 
anaeròbica i de la capacitat de la Planta de Compostatge del Centre comarcal de Tractament de 
Residus del Vallès Oriental, amb optimització del disseny del procés i benefici de l’excel·lència 
de la gestió del servei públic. 

Segona. La cessió del terreny que es formalitza amb aquest document es regeix pels pactes i 
les estipulacions continguts al conveni interadministratiu de cooperació de 19 de setembre de 
1997 esmentat a la manifestació 1, del qual aquest instrument n’és una addenda.

Tercera. El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es subroga en la posició 
del Consell Comarcal del Vallés Oriental de conformitat amb la clàusula 8a del conveni 
interadministratiu de cooperació subscrit el 19 de setembre de 1997 per l’administració 
comarcal i l’Ajuntament de Granollers“

Del redactat d’aquesta addenda es pot concloure de forma clara que en cap cas el Consorci per 
a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental es considera com a ens titular dels serveis 
municipals que presta en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Granollers i així ho corrobora 
quan al conveni s’indica que el Consorci es subroga totalment en la posició del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i a més a més, l’Ajuntament de Granollers realitza una nova cessió 
de terrenys per a la prestació dels serveis municipals gestionats pel Consorci . 

Amb l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci tots aquests antecedents 
continguts al conveni i addenda al mateix formalitzats i acceptats íntegrament pel Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i també pel Consorci s’ometen completament, el que provoca una 
desnaturalització del caràcter estrictament municipal dels serveis públics gestionats pel 
Consorci i una total vulneració del principi d’autonomia local, i més concretament, municipal, 
que va motivar la formalització dels citats documents administratius i que alhora va motivar la 
posterior constitució del Consorci . 

Com ja s’indica a l’article 1 dels Estatuts del Consorci, l’objecte del Consorci consisteix en la 
gestió unificada de les activitats i serveis en matèria de residus , que són de la competència dels 
ens integrants al Consorci.

Amb la previsió d’adscriure el Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental, les voluntats 
manifestades pel Consell Comarcal del Vallès Oriental i pel propi Consorci en els documents 
públics indicats han quedat totalment desvirtuades i el que és més greu, i es torna a reitera, s’ha 
dut a terme una desnaturalització del caràcter estrictament municipal dels serveis públics 
prestats pel Consorci, atenent al fet que sense la base de les cessions d'ús de terrenys dutes a 
terme per part de l’Ajuntament de Granollers aquesta prestació de serveis per part del Consorci 
no seria possible. 

També s’ha de tenir en compte, en la mateixa línia argumental, que la figura del gerent del 
Consorci afecta de forma substancial la garantia d’una correcta gestió del patrimoni municipal 
cedit atès que segons l’article 14 dels estatuts del Consorci li pertoca dirigir, inspeccionar i 
impulsar les obres, les activitats i els serveis del Consorci així com també supervisar i dirigir la 
gestió econòmica i administrativa del Consorci, elaborar els projectes de pressupost, programa 
d’activitats i inventari dels béns. 

Resulta evident que, en qualsevol cas , aquesta garantia hauria de correspondre a l'Ajuntament 
de Granollers per qualsevol dels mitjans previstos legalment, sense perjudici de poder mantenir 
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la situació vigent abans de la modificació dels estatuts del consorci aprovada inicialment . 

2222....    MANCA DE MOTIVACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELL COMARCALMANCA DE MOTIVACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELL COMARCALMANCA DE MOTIVACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELL COMARCALMANCA DE MOTIVACIÓ DE L’ADSCRIPCIÓ DEL CONSORCI AL CONSELL COMARCAL    
DEL VALLÈS ORIENTALDEL VALLÈS ORIENTALDEL VALLÈS ORIENTALDEL VALLÈS ORIENTAL

L’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci en data 23 de desembre de 2014 no fa 
referència en cap moment en el seu redactat als motius pels quals es proposa l’adscripció del 
Consorci al Consell Comarcal del Vallès Oriental .

L’acord citat simplement indica “ Atès que és voluntat del Consorci adscriure’s al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental mitjançant la modificació de la facultat de designació del personal 
directiu del Consorci: la Gerència (criteri c) de la nova disposició addicional vintena de la 
LRJAP-PAC), cal modificar els articles 2n apartat 1, l’article 8 apartat f) i l’article 13 apartats 1 i 
3 dels vigents Estatuts del Consorci. “

La Disposició addicional vintena de la LRJAP-PAC preveu que els estatuts de cada consorci 
determinaran l’Administració pública a la que estarà adscrit, així com el seu règim orgànic, 
funcional i financer d’acord amb els criteris previstos en els següents apartats i també preveu 
que d’acord amb els criteris de prioritat previstos, referits a la situació en el primer dia de 
l’exercici pressupostari, el consorci quedarà adscrit, en cada exercici pressupostari i per tot 
aquest període, a l’Administració pública que pertoqui segons els criteris previstos .

Per tant, per donar compliment al que preveu la Disposició addicional vintena de la 
LRJAP-PAC, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental s’ha d’adscriure, 
mitjançant la corresponent modificació dels seus estatuts a aquella Administració Pública que 
complís a data 1 de gener de 2014, primer dia de l’exercici pressupostari, el criteri, per ordre de 
prioritat, que pertoqués dels previstos a aquella disposició addicional . 

En el present cas, tenint en compte que tant el Consell Comarcal del Vallès Oriental com 
l’Ajuntament de Granollers disposen del mateix nombre de vots, a data 1 de gener de 2014, no 
resulten d’aplicació els criteris previstos als apartats a), b), c) i e) de la Disposició addicional 
vintena de la LRJAP-PAC. Tampoc resulta d’aplicació allò previst a l’apartat d) de la mateixa 
disposició addicional i només resulta d’aplicació el que es preveu a l’apartat f ). 

Per aquest motiu, el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental s’ha d’adscriure a 
l’Administració pública que a data 1 de gener de 2014 financés en més d’un cinquanta per cent, 
o en el seu defecte, en major mesura l’activitat desenvolupada pel Consorci, tenint en compte 
tant l’aportació del fons patrimonial com el finançament concedit cada any. 

Malgrat que es proposa l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del consorci per 
provocar l’aplicació del criteri previst a l’apartat c) a l’hora d’adscriure el Consorci al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental no es pot deixar de tenir en compte que a data 1 de gener de 
2014, ni tampoc a data 1 de gener de 2015, aquella modificació dels estatuts no era vigent i per 
tant, l’única Administració Pública a la que es pot adscriure el Consorci és la que compleix el 
criteri previst a l’apartat f), a data 1 de gener de 2014, i que és l’Ajuntament de Granollers, com 
s’ha justificat en l’al·legació primera.

Per tant, no procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció de l’article 2 
apartat 1 dels estatuts del Consorci en els termes que s’ha aprovat inicialment i el que 
correspon es modificar el redactat d’aquest apartat de forma que s’indiqui que el Consorci resta 
adscrit a l’Ajuntament de Granollers, de conformitat amb el que preveu la Disposició addicional 
vintena de la LRJAP-PAC.

3333....    MANCA D’EMPARA JURÍDICA PER TAL QUE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSMANCA D’EMPARA JURÍDICA PER TAL QUE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSMANCA D’EMPARA JURÍDICA PER TAL QUE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈSMANCA D’EMPARA JURÍDICA PER TAL QUE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS    
ORIENTAL PUGUI NOMENAR PERSONAL DIRECTIU DEL CONSORCIORIENTAL PUGUI NOMENAR PERSONAL DIRECTIU DEL CONSORCIORIENTAL PUGUI NOMENAR PERSONAL DIRECTIU DEL CONSORCIORIENTAL PUGUI NOMENAR PERSONAL DIRECTIU DEL CONSORCI

La regulació del personal eventual que presta els seus serveis a les entitats locals continguda a 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, s’ha vist modificada amb 
l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local.
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En concret, l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local estableix el nombre màxim de llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a 
personal eventual en els ajuntaments i Diputacions provincials i pel que fa a la resta d’entitats 
locals o organismes dependents indica que no es podran incloure en les seves plantilles llocs 
de treball la cobertura dels quals correspongui a personal eventual . 

Per tant, el gerent del Consorci, que segons l’article 13 dels estatuts tenia la condició de 
personal eventual de direcció de serveis complexos, a partir del dia 1 de gener de 2015 no pot 
tenir aquesta condició. 

El Consell Plenari del Consorci amb la modificació d’estatuts aprovada inicialment proposa 
modificar el redactat de l’article 13 dels estatuts i preveure que el gerent tindrà la consideració 
de personal directiu. 

La figura del personal directiu es regula a l’actualitat a l’article 306 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 
que preveu que el ple, a proposta de l'alcalde o alcaldessa o del president o presidenta, pot 
nomenar personal directiu quan la complexitat dels serveis de l'ens local ho requereix. Si és 
més d'un, s'ha de determinar la branca o el servei que queda sota la seva direcció.

No obstant aquesta regulació autonòmica, també s’ha de tenir en compte que la mateixa s’ha 
vist afectada per l’entrada en vigor de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut de l’empleat 
públic i en concret pel seu article 13, que té el caràcter de legislació bàsica, que preveu el 
següent: 

“ Artículo 13 Personal directivo profesional 

El Gobierno y los Órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas podrán 
establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal 
directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, 
con los siguientes principios:

1111.... Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las 
Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada 
Administración.

2222.... Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de 
idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 
concurrencia.

3333.... El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia 
y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los 
objetivos que les hayan sido fijados.

4444.... La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la 
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta Ley. 
Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a 
la relación laboral de carácter especial de alta dirección .”

D’acord amb la normativa indicada, tant si el gerent del Consorci es considera com a personal 
directiu regulat a l’article 306 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya com si es considera personal directiu 
regulat a l’article 13 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut de l’empleat públic, la 
modificació del redactat de l’article 13, apartats 1 dels estatuts és incorrecta. 

Si el gerent del Consorci es considera com a personal directiu regulat a l’article 306 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aplicant per analogia la regulació referida als ajuntaments, resulta lògic i 
evident que si a un Ajuntament el personal directiu l’ha de nomenar el Ple, no sigui lògic i sigui 
contrari a la regulació legal, que el personal directiu del Consorci, en aquest cas el gerent, sigui 
nomenat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, que ni tan sols és un òrgan de govern del 
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Consorci, sinó un mer integrant del mateix. 

Si el gerent del Consorci es considera com a personal directiu regulat a l’article 13 de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut de l’empleat públic resulta lògic i evident que mentre no es 
procedeixi al desenvolupament reglamentari de les previsions contingudes a l’article 13 indicat 
per part dels òrgans de govern de la Generalitat de Catalunya respecte al règim jurídic específic 
d’aquest personal, el que inclou, la previsió de l’òrgan administratiu competent per al seu 
nomenament, no es pot preveure ex novo i sense cap empara normativa, que el nomenament 
del gerent del Consorci correspondrà al Consell Comarcal del Vallès Oriental .

Per tant, no procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció de l’article 
13 apartats 1 dels estatuts del Consorci en els termes que s’ha aprovat inicialment i el que 
correspon es no modificar el redactat d’aquest apartat i mantenir el redactat vigent.

4444....    MANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A TOTES LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A TOTES LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A TOTES LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A TOTES LES PREVISIONS    
CONTINGUDES A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA DE LA LRJAPCONTINGUDES A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA DE LA LRJAPCONTINGUDES A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA DE LA LRJAPCONTINGUDES A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL VINTENA DE LA LRJAP ----PACPACPACPAC

La Disposició Transitòria Sisena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local preveu que els consorcis que estiguessin creats en el 
moment de l’entrada en vigor de la Llei hauran d’adaptar els seus estatuts a allò previst en la 
mateixa en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei.

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
modifica el redactat de la LRJAP-PAC i inclou una disposició addicional vintena en la mateixa 
que preveu en els seus apartats 1, 4 i 5 el següent: 

““““    1111....    Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración pública a la que estará 
adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en los 
siguientes apartados.

4444....    Los consorcios estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la 
Administración pública a la que estén adscritos, sin perjuicio de su sujeción a lo previsto en la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
En todo caso, se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad 
del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. Los 
consorcios deberán formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la 
Administración pública de adscripción.

5555....    El personal al servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral procedente 
exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las Administraciones 
participantes, su régimen jurídico será el de la Administración pública de adscripción y sus 
retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo 
equivalentes en aquélla.»

Si esta adaptación diera lugar a un cambio en el régimen jurídico aplicable al personal a su 
servicio o en su régimen presupuestario, contable o de control, este nuevo régimen será de 
aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente.”

La modificació dels estatuts del Consorci aprovada inicialment no comporta l’adaptació total a 
les previsions contingudes en aquesta Disposició addicional vintena ja que no preveu la 
modificació dels següents aspectes: 

1. Règim financer del Consorci, atenent a l’Administració pública a què estigui adscrit 
(article 22 dels estatuts)

2. Règim de pressupostació, comptabilitat i control de l’Administració pública a què estigui 
adscrit (article 22 dels estatuts)

3. Realització d’una auditoria dels comptes anuals per part de l’òrgan de control de 
l’Administració a què estigui adscrit  (article 22 dels estatuts)
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4. Referència a què el pressupost del Consorci formarà part del pressupost de 
l’Administració a què estigui adscrit i de la seva inclusió en el compte general de l’ Administració  
a què estigui adscrit (article 22 dels estatuts)

5. Règim del personal (article 18 dels estatuts)

Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels articles 18 
i 22 dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin veure afectats per 
l'adaptació legal indicada, per tal de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova 
regulació continguda en la Disposició addicional vintena de la LRJAP -PAC.

5555....    MANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A LES PREVISIONSMANCA D’ADAPTACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI A LES PREVISIONS    
CONTINGUDES A LA LLEICONTINGUDES A LA LLEICONTINGUDES A LA LLEICONTINGUDES A LA LLEI    15151515////2014201420142014,,,,    DEDEDEDE    16161616    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE,,,,    DE RACIONALITZACIÓ DELDE RACIONALITZACIÓ DELDE RACIONALITZACIÓ DELDE RACIONALITZACIÓ DEL    
SECTOR PÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVASECTOR PÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVASECTOR PÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVASECTOR PÚBLIC I ALTRES MESURES DE REFORMA ADMINISTRATIVA

Al BOE núm. 226 de data 17 de setembre de 2014 es va publicar la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa. 
L’entrada en vigor d’aquesta Llei va ser al dia següent de la seva publicació en el BOE. 

L’apartat 2 de l’article 15 d’aquesta Llei preveu que els consorcis que estiguessin creats en el 
moment de l’entrada en vigor de la Llei hauran d’adaptar els seus estatuts en el termini de sis 
mesos des de la seva entrada en vigor. 

L’article 12 d’aquesta Llei regula les causes i procediment per a l’exercici del dret de separació 
d’un consorci. L’article 13 d’aquesta Llei regula els efectes de l’exercici del dret de separació 
d’un consorci. L’article 14 d’aquesta llei regula la liquidació del consorci .

Els articles 12, 13 i 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic 
i altres mesures de reforma administrativa preveuen el següent: 

“ ArtículoArtículoArtículoArtículo     12121212    Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de unCausas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de unCausas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de unCausas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separación de un    
consorcioconsorcioconsorcioconsorcio  

1111....    Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común o en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado 
término para la duración del consorcio.

Cuando el consorcio tenga una duración determinada, cualquiera de sus miembros podrá 
separarse antes de la finalización del plazo determinado si alguno de los miembros del 
consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas 
que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de 
realizar aportaciones al fondo patrimonial.

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley 27/2013, 
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, y ese 
servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podrá 
separarse del mismo.

2222....    El derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano 
de gobierno del consorcio. En el escrito deberá hacerse constar el incumplimiento que motiva la 
separación, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo 
otorgado para cumplir tras el requerimiento.

ArtículoArtículoArtículoArtículo     13131313    Efectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcioEfectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcioEfectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcioEfectos del ejercicio del derecho de separación de un consorcio     

1111....    El ejercicio del derecho de separación produce la disolución del consorcio salvo que el resto 
de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y 
sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o dos entidades u 
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organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración .

2222....    Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio se 
aplicarán las siguientes reglas:

aaaa))))    Se calculará la cuota de separación que le corresponda a quien ejercite su derecho de 
separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante 
del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de 
reparto será el dispuesto en los Estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera 
correspondido en la liquidación. En defecto de determinación de la cuota de liquidación se 
tendrán en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado quien ejerce el 
derecho de separación al fondo patrimonial del consorcio, como la financiación concedida cada 
año. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar 
obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los ingresos que, en su caso, 
hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.

Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de 
separación, en el supuesto en que esta resulte positiva, así como la forma y condiciones del 
pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separación si la cuota es 
negativa.

La efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, 
en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es 
negativa.

bbbb))))    Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administración 
que ha ejercido el derecho de separación, tendrá que acordarse por el consorcio a quién, de las 
restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de 
una Administración que permanecen en el consorcio, se adscribe en aplicación de los criterios 
establecidos en la Ley.

ArtículoArtículoArtículoArtículo     14141414    Liquidación del consorcioLiquidación del consorcioLiquidación del consorcioLiquidación del consorcio     

1111....    La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. En todo caso será causa de 
disolución que los fines estatutarios del consorcio hayan sido cumplidos .

2222....    El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un 
liquidador. A falta de acuerdo, el liquidador será el administrador del consorcio .

3333....    El liquidador calculará la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio 
de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se 
calculará la mencionada cuota de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo 
resultante del patrimonio neto tras la liquidación, teniendo en cuenta que el criterio de reparto 
será el dispuesto en los Estatutos.

A falta de previsión estatutaria, se tendrán en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones 
que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo, como la 
financiación concedida cada año. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado 
aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto será la participación en los 
ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el 
consorcio.

4444....    Se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota 
de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva.

5555....    Las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los 
estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos 
a otra entidad jurídicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la 
actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida .”
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La modificació dels estatuts del Consorci aprovada inicialment no comporta l’adaptació total a 
les previsions contingudes en aquesta Llei ja que no preveu la modificació dels següents 
aspectes: 

1. Separació dels membres (article 24 dels estatuts) 

2. Dissolució i liquidació del Consorci  (article 25 dels estatuts)

Per tant, procedeix legalment, pels motius indicats, la modificació de la redacció dels articles 24 
i 25 dels estatuts del Consorci, així com dels altres articles que es puguin veure afectats per 
l'adaptació legal indicada,  per tal de poder dur a terme una veritable adaptació a la nova 
regulació continguda en la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i 
altres mesures de reforma administrativa.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental .  

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

MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSC    ((((13131313)))),,,,    iiii    4444    abstencionsabstencionsabstencionsabstencions         
del Grup Municipal del PPdel Grup Municipal del PPdel Grup Municipal del PPdel Grup Municipal del PP,,,,    iiii    7777    vots en contra dels Grups Municipals de CIUvots en contra dels Grups Municipals de CIUvots en contra dels Grups Municipals de CIUvots en contra dels Grups Municipals de CIU    ((((6666)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    
((((1111))))

Alcalde: Passem al punt número 9, en aquest  cas una altra modificació d'Estatuts també que hem 
d'agrair al senyor Montoro, en aquest cas, pel Consorci de la Defensa de la Conca de Defensa del Riu 
Congost. Dic que li hem d'agrair al senyor Montoro perquè en el proper Ple portarem un parell o tres 
més de modificacions d'Estatuts provocades per aquesta Llei, que han provocat 1000 discussions, 
bastant absurdes, que no tenen cap sentit, des del meu punt de vista, perquè el que cal defensar és 
que els ajuntaments s'agrupin de la manera que creguin oportú.

 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DELDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL    
CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÓSCONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÓSCONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÓSCONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÓS

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

La Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs, en sessió de data 10 de 
desembre de 2014 va aprovar inicialment l'expedient de modificació i adaptació dels Estatuts del 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besós (en endavant CONSORCI BESÒS TORDERA, 
un cop aprovats definitivament aquests Estatuts) conforme determina la disposició transitòria sisena 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i 
l'article 15.1 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic .

En el mateix acord s'assumien els encàrrecs que siguin efectuats per les entitats consorciades, per tal 
que actuant en nom i representació d'aquestes entitats, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d'aprovació inicial i definitiva, així com la publicació íntegra del text de la 
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província, als efectes que 
preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

La proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris :

- Adaptació a la Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local.
- Adaptació a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres 
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mesures de reforma administrativa.
- Ampliació de l'àmbit d'actuació del Consorci.
- Canvi de la denominació del Consorci.
- Actualització del número de vots de la Diputació de Barcelona.

Vist l'informe de la lletrada de la Direcció de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat, emès en 
data 14 de gener de 2015  amb el vistiplau del director de Serveis.

Vist l'informe conjunt de Secretaria i Intervenció de data 15 de gener de 2015.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1111.... L'article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que 
per a la seva aprovació el que comporta la necessitat d'aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts, sotmetre aquest acord a informació pública per termini de 30 dies hàbils i aprovar 
definitivament la modificació dels estatuts , tal i com preveu l'article 313 de la mateixa norma.

2222.... L'article 313.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel què s'aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han 
d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.

3333....  L'article 116.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya preveu que les administracions públiques catalanes, els 
organismes i les entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial aplicable .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de 
la Conca del riu Besós aprovada inicialment en sessió de la Junta general del Consorci del dia 10 de 
desembre de 2014, per tal d'adaptar-los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del sector públic i altres mesures de forma administrativa .

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Delegar en el Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besós l'adopció dels següents 
actes administratius: 

- La publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva dels estatuts .
- L'atorgament de tràmit d’audiència a les persones interessades i 
- La publicació íntegra del text dels articles dels estatuts modificats en els butlletins oficials que corresponguin . 

TercerTercerTercerTercer ....    Notificar aquest acord al Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besós . 

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
 

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA SIGNATURA DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DELDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA SIGNATURA DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DELDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA SIGNATURA DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DELDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR LA SIGNATURA DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL    
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DECONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DECONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DECONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE    
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    PER A L’ANYPER A L’ANYPER A L’ANYPER A L’ANY    2015201520152015,,,,    
RELATIU A LRELATIU A LRELATIU A LRELATIU A L ''''OFICINA DOFICINA DOFICINA DOFICINA D ''''HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPIHABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPIHABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPIHABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI
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La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Que en data 13 d'octubre de 2014 es va signar el Conveni de col·laboració entre l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers relatiu a l'oficina local d'habitatge situada en 
aquest municipi, aprovat pel Ple municipal en data 29 de juliol de 2014.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat per a l’exercici 2015 la pròrroga del conveni 
anterior, indicant la necessitat de tramitar la sol·licitud de pròrroga .

En data 15 de desembre de 2015 per resolució del Regidor d'Habitatge i Urbanisme, es va sol·licitar a 
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la pròrroga del conveni de col·laboració per a l'any 2015, 
referenciat a l’antecedent primer.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat la formalització del document Addenda de pròrroga 
del Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers, per a l’any 2015, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi .

Que el conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions suposa l'encomana de gestió de les activitats 
i serveis en matèria d’habitatge contingudes en el mateix, que són competència de la Generalitat de 
Catalunya i que es desenvolupen a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  Per acord del Ple 
de la corporació, en sessió de 31 de gener de 2006, es va encomanar a Granollers Promocions, SA, la 
gestió de llll''''Oficina local dOficina local dOficina local dOficina local d ''''habitatgehabitatgehabitatgehabitatge ....

Que amb la finalitat de donar continuïtat a les tasques que desenvolupa en el territori l’Oficina local 
d’habitatge/borsa de mediació per al lloguer social en matèria d’assessorament i serveis relatius a 
l’habitatge, en el marc del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.

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

I. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen i el Pla per al dret a l'habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les 
oficines locals d'habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat 
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d'ajuts 
relacionats amb l'habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania .

II. Els articles 60 ss del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla al dret a l'habitatge, estableixen les 
condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment 
dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de 
l'activitat.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Ratificar la signatura de l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entreAddenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entreAddenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entreAddenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre    
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollersl’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollersl’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollersl’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers,,,,    per a l’anyper a l’anyper a l’anyper a l’any    2015201520152015,,,,    relatiu arelatiu arelatiu arelatiu a    
llll''''oficina local doficina local doficina local doficina local d ''''habitatgehabitatgehabitatgehabitatge situada en aquest municipi i que es transcriu a continuació:

““““ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS 
ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS, PER 
A L’ANY 2015, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI    

Barcelona, 31 de desembre de 2014 

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS    

D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a 
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 

I d’una altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers.
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Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte, 

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN     

1. En data 13/10/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi, 
que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques 
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat 
per Decret 75/2014, de 27 de maig. 

2. En el pacte desè de l’esmentat conveni es preveia que: 
"El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i pot 
ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts 
signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini inicial .” 

3. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència 
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni 
de col·laboració relatiu a l’oficina local d’habitatge, amb la finalitat de mantenir el seu 
funcionament durant l’any 2015, 

Per tot això, 

ACORDENACORDENACORDENACORDEN    

1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Granollers, relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest municipi, pel període comprès entre 
l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015, el qual té per objecte establir els termes i les 
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de serveis en 
matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i 
serveis relatius a l’habitatge. 

2. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el 13/10/2014, acordant que les 
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2015, les següents: 

2.1 L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni, serà 
de 29292929....381381381381    €€€€. 

2.2 L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 39.17439.17439.17439.174    €€€€....    

3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar 
amb data 31 de desembre de 2015, i ha de ser signada per l’interventor, o excepcionalment, pel 
secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat 
desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina . 

Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a 
favor de Granollers Promocions, SA, entitat que gestiona l’oficina per encàrrec de l’Ajuntament. 

4. La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat per 
finançar les obligacions derivades del mateix dins l’exercici  2015. 

5. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2015. 

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i en la 
data esmentats en l’encapçalament.”
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SegonSegonSegonSegon.... Acordar que les obligacions dimanants del conveni  referenciat a càrrec de l’Ajuntament de 
Granollers són assumides a través de la societat Granollers Promocions, SA i que així mateix serà la 
destinatària de les aportacions econòmiques per al finançament de les despeses derivades del 
conveni.

TercerTercerTercerTercer ....  Notificar aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a la societat municipal 
Granollers Promocions, SA i al Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament de Granollers.

QuartQuartQuartQuart: 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

11111111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A  LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A  LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A  LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE DPROPOSTA RELATIVA A  LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D''''ADJUDICACIÓ DELSADJUDICACIÓ DELSADJUDICACIÓ DELSADJUDICACIÓ DELS    
SOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DESOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DESOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DESOBRANTS DE VIALS EN LA ZONA DEL PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

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

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 d'octubre de 2008, va acordar iniciar expedient 
per tal de declarar parcel·les sobreres les finques situades del Passeig de la Conca del Besòs , entre la 
confluència amb el carrer Arenys i l'avinguda Prat de la Riba, d'aquesta ciutat, d'acord amb el Projecte 
redactat per aquest Ajuntament, amb una superfície total de 3.521,93 m

2
, a l'ensems que es requeria 

als propietaris confrontants i que consten en el projecte esmentat, perquè compareguessin durant en 
el termini de 30 dies davant d'aquest Ajuntament, a fi de manifestar allò que consideressin convenient, 
relatiu a l'adquisició voluntària de les parcel·les adjudicades .

Posteriorment, el Ple de l'Ajuntament, en sessió del dia 26 de juliol de 2011, va acordar l'ajust de les 
superfícies de les parcel·les sobreres S3, S4 i S5 del referit projecte d'adjudicació de vials, d'acord 
amb la sol·licitud expressa dels propietaris de les parcel·les confrontants adjudicatàries , i en base amb 
l'actualització cadastral i la realitat física de les finques afectades. En el mateix projecte de reajust, es 
va fixar un valor unitari del sòl a adjudicar de  275 euros/m

2
.

Mitjançant acord de Ple, en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2014, es va aprovar el Projecte 
modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de 
Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, amb una superfície total de 
3.445,91  m

2
 , redactat pel servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació, que actualitzava el valor 

d'adjudicació del m
2
 de sòl corresponent d'aquestes parcel·les sobreres de vials, que ascendia a la 

quantitat de cent setanta euros per cada metre quadrat de sòl (170 €/m2).

En l'esmentat projecte les parcel·les S4 i S5 tenen la següent descripció en el projecte:

Parcel·la SParcel·la SParcel·la SParcel·la S4444.... Superfície: 398,07m
2
. Limita al nord amb línia de 14,06 metres, amb parcel·la sobrera 

S3; al sud amb línia de 9,50 metres, amb parcel·la sobrera S5; a l'est, amb façana de 33,93 metres de 
longitud, amb el pg. de la Conca del Besòs i a l'oest amb línia de 33,80 metres, amb la finca situada al 
passatge Jordi Camp, 5 (ref. cadastral 9966511), propietat d'AUDENS FOOD, SA.
Es valora enEs valora enEs valora enEs valora en     67676767....671671671671,,,,90909090    euroseuroseuroseuros    ((((IVA exclòsIVA exclòsIVA exclòsIVA exclòs ).).).).
 
Parcel·la SParcel·la SParcel·la SParcel·la S5555.... Superfície: 392,39 m

2
. Limita al nord amb línia de 9,50 metres, amb parcel·la sobrera S4; 

al sud amb línia corba, amb la confluència del passeig de la conca del Besòs amb el carrer Vic; a l'est, 
amb el passeig de la conca del Besòs, mitjançant façana recta de 55,60 metres fins a la corba que 
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uneix aquest vial amb el carrer Vic; i a oest amb línia de 62,25 metres, amb la finca situada al carrer 
Vic, 17, de ref. cadastral 9965304, propietat d'AUDENS FOOD, SA.
Es valora enEs valora enEs valora enEs valora en     66666666....706706706706,,,,30303030    euroseuroseuroseuros    ((((IVA exclòsIVA exclòsIVA exclòsIVA exclòs ).).).).

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 30 de setembre de 2014 es va aprovar la venda 
directa de les parcel·les sobreres S4 i S5 del Projecte  modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en 
la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat 
de la Riba, amb una superfície de 790,46 m

2
, per la quantitat de 134.378,20 euros, més 28.219,42 

euros en concepte del 21% d'IVA, que fa un total de 162.597,62 euros, a la mercantil AUDENS FOOD, 
SA, amb domicili social al carrer Jordi Camp, 25, d'aquesta ciutat i amb NIF núm. A08572091.

El dia 20 de gener de 2015 (registre d'entrada 2015000843), la mercantil AUDENS FOOD, SL 
presenta un escrit en què sol·licita que es reajusti la superfície de les parcel·les sobreres S4 i S5 entre 
elles, de manera que, sense variar la superfície adjudicada, disminueixi la superfície de la parcel·la S4 
i s'incrementi la de la parcel·la S5. Amb l'escrit adjunten plànols i superfícies de la proposta concreta 
de modificació dels dos sobrants, i justificació de la necessitat d'aquesta modificació en els termes 
següents:
- Per una banda, per tal que les parcel·les resultants després de l'agrupació d'aquests dos sobrants 
tinguin les dimensions justes i adequades que permetin d'obtenir la superfície de sòl per materialitzar 
l'ampliació de les instal·lacions necessària per a consolidar la producció d 'aquesta planta.
- I per altra banda, disposar, de forma prèvia a l'agrupació, del referit ajust de superfícies dels sobrants 
per tal de minimitzar el cost de l'impost d'actes Jurídics Documentals que ha de suportar aquesta 
operació.

Quart. En data 20 de gener de 2015, l'Arquitecte municipal emet el següent informe:

– Que AUDENS FOOD, SA en data 8/08/2014 ha sol·licitat llicència urbanística per a les obres de 
construcció d'un edifici de dues plantes destinat a magatzem i d'una construcció auxiliar en planta 
baixa, al carrer Jordi Camp núm. 19-29 (Exp. 2014-OMA-824).

Les instal·lacions d'aquesta indústria de preparació de plats precuinats i congelats tenen quasi 
esgotada l'ocupació màxima que fixen els paràmetres urbanístics en la zona i per tant, requereixen de 
l'ampliació de la parcel·la existent amb la incorporació del sobrant de vial, per tal que siguin viable les 
obres previstes d'ampliació de la planta.

Ara bé, es constata que, per a poder informar favorablement el projecte d'edificació presentat en 
l'expedient 2014-OMA-824 caldria un repartiment diferent de la superfície de sobrants S4 i S5 
inicialment prevista que s'ha d'agrupar respectivament a les parcel·les colindants d'AUDENS FOOD, 
SA. Concretament, seria necessari que les parcel·les finals disposessin de les dimensions que 
planteja aquesta empresa en l'escrit presentat el 20/01/2015, i que comporta la modificació de la 
superfície dels sobrants S4 i S5 adjudicats.

- Pel que fa a la justificació relativa al cost de l'operació d'ajust d'aquestes superfícies una vegada 
formalitzada l'agrupació, es considera aquesta raonable i proporcionada.

ConclusióConclusióConclusióConclusió
Atès el que s'ha exposat, es proposa modificar el Projecte modificat d'Adjudicació de sobrants de vials 
en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers, per tal de variar les superfícies de les 
parcel·les sobreres S4 i S5. En cap cas aquesta modificació comporta una variació del valor ni de la 
superfície del total de sobrants.
Les noves parcel·les S4 i S5, passaran a tenir la següent descripció:
Parcel·la SParcel·la SParcel·la SParcel·la S4444. Superfície: 220,83 m

2
. Limita al nord amb línia de 13,70 metres, amb parcel·la sobrera 

S3; al sud amb línia de 11,53 metres, amb parcel·la sobrera S5; a l'est, amb façana de 17,50 metres 
de longitud, amb el pg. de la Conca del Besòs i a l'oest amb línia de 17,65 metres, amb la finca situada 
al passatge Jordi Camp, 5 (ref. cadastral 9966511), propietat d'AUDENS FOOD, SA.
            Es valora en 37.541,10 euros.
Parcel·la SParcel·la SParcel·la SParcel·la S5555. Superfície: 569,63 m

2
. Limita al nord amb línia de 11,53 metres, amb parcel·la sobrera 

S4; al sud amb línia corba, amb la confluència del passeig de la conca del Besòs amb el carrer Vic; a 
l'est, amb el passeig de la conca del Besòs, mitjançant façana recta de 72,73 metres fins a la corba 
que uneix aquest vial amb el carrer Vic; i a oest amb línia trencada de 36,78 metres i de 41,68 metres, 
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amb la finca situada al carrer Vic, 17, de ref. cadastral 9965304, propietat d'AUDENS FOOD, SA.
            Es valora en 96.837,10 euros.

Vist el Projecte    modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del 
Besòs de Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, redactat per l'arquitecte 
municipal en data 20 de gener de 2015 que consta en l'expedient. 

Atès que d'acord amb l'article 12 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
del Patrimoni dels Ens Locals, aquests terrenys no disposen de les dimensions i característiques 
geomètriques que les facin susceptibles d'ésser edificades independentment, tenen la consideració de 
sobreres i caldrà alienar-les per venda directa als propietaris de les finques colindants, segons els 
criteris bàsics de millor aprofitament, veinatge i millora de les condicions d'edificació i habitabilitat de 
les parcel·les veïnes.

Atès que els terrenys sobrants tenen una superfície total de 3.445,91 m2, amb un valor total 
d'adjudicació de 585.804,70 euros.

Atès que no cal expedient de qualificació jurídica, d'acord amb allò que preveu l'article 20 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d'octubre, ja que 
s'acompleix l'excepcionalitat assenyalada en l 'article 12.2 del mateix cos legal.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Restar assabentat de l'escrit presentat el dia  20 de gener de 2015 (registre d'entrada 
2015000843), per la mercantil AUDENS FOOD, SL, on sol·licita que es reajusti la superfície de les 
parcel·les sobreres S4 i S5 entre elles, de manera que, sense variar la superfície adjudicada, 
disminueixi la superfície de la parcel·la S4 i s'incrementi la de la parcel·la S5 del Projecte 
d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la Conca del Besòs de Granollers .

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar el Projecte modificat d'Adjudicació de sobrants de vials en la zona del Passeig de la 
Conca del Besòs de Granollers, entre la confluència del carrer Arenys i Prat de la Riba, amb una 
superfície total de 3.445,91 m2, redactat pel servei d'Urbanisme d'aquesta Corporació, que modifica la 
descripció i valoració de les parcel·les sobreres S4 i S5 en els termes que s'han indicat a la part 
expositiva d'aquest acord, sense que en cap cas comporti una variació del valor ni de la superfície del 
total de parcel·les sobreres. 

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

12121212....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN CONTRAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN CONTRAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN CONTRAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS EN CONTRA    
DEL TERRORISMEDEL TERRORISMEDEL TERRORISMEDEL TERRORISME

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

Els recents assassinats de membres de la redacció del setmanari Charlie Hebdo  han estat la darrera 
manifestació de la violència terrorista islàmica a la Unió Europea. La llibertat d'expressió i la llibertat 
en el seu sentit més ampli són avui més vives que mai gràcies a la fraternitat, la solidaritat i l'afecte  
dels demòcrates de tot el món.
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Les ideologies que justifiquen la violència per imposar-se -siguin de fonament religiós o polític- 
representen una amenaça contra les nostres societats, contra el dret a la vida i contra la llibertat dels 
ciutadans europeus, que volen viure en una democràcia oberta i plural. És per això que rebutgem 
aquelles expressions de fanatisme violent i extremista, que el que pretenen és imposar-nos el terror i 
fer que abandonem el camí de la pau i la tolerància. La Unió Europea és un espai de pau, democràcia 
i llibertat que treballarà sempre contra els violents i els sectarismes .

L'islamisme violent ofega a moltes societats arreu del món musulmà i representa una greu amenaça 
contra la pau internacional. 

Volem reafirmar un clar compromís de respecte per les institucions democràtiques i per totes les 
nostres llibertats. Les comunitats locals,  com a fonament de la nostra societat democràtica, tenen las 
responsabilitat de deixar palès el seu compromís amb la democràcia i amb la lluita contra el fanatisme 
violent.

Per aquestes raons,  es proposa elevar al Ple de la corporació els 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.-  Rebutjar els atemptats perpetrats a París els dies 7, 8 i 9 de gener de 2015 a la seu del setmanari 
Charlie Hebdo i en un supermercat Kosher, i rebutjar també tot atac a la vida humana, als drets 
individuals i col·lectius i a la lliure expressió , religió o ideologia.

2.-  Manifestar l’oposició a qualsevol estratègia de fracturar la societat i de confrontar les persones per 
raons d’ètnia o religió, per això rebutjar de ple l’objectiu últim dels atacs comesos a París, així com 
qualsevol atac contra símbols i persones innocents de religió musulmana .

3.- Expressar el suport als governs dels Estats de la unió Europea per a treballar conjuntament en la 
lluita contra el terrorisme, ja que és una amenaça comuna en què tots els Estat membres europeus 
hem de cooperar.

4.- Considerar irrenunciables els valors democràtics de la llibertat d’expressió i de la llibertat de 
pensament i de religió, però sobretot considerar irrenunciables el dret a la vida i el valor de la 
convivència per sobre de les diferències, per aquest motiu se solidaritza amb la societat francesa i 
amb tots el països que pateixen de prop el terrorisme. 

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

 
12121212....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER    
RECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEIRECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEIRECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEIRECLAMAR LA RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL SERVEI    
PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSPÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSPÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALSPÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS     

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

El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al  2015, aprovat pel Govern i presentat 
al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla cap partida destinada al finançament de les 
escoles bressol municipals.

Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a Catalunya el desenvolupen 
dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat i la Llei 12/2009 de 10 
de juliol d’Educació, en els quals es regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el 
sosteniment de les escoles bressol municipals i la col·laboració dels ajuntaments en la construcció 
dels equipaments i la gestió d’aquest servei públic . 

Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de país va ser aprovada a 
través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on s’establia l’objectiu de crear 30.000 noves 
places atenent a la Iniciativa Legislativa Popular que reclamava aquesta oferta pública. La contribució 
dels ajuntaments va ser fonamental per assolir la voluntat ciutadana i va superar en escreix el nombre 
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de noves places. 

En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la Generalitat, són 546 els 
ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu públic oferint a les famílies més de 57.000 
places (en 929 centres) per atendre aquesta etapa educativa tan cabdal per al desenvolupament 
personal i per a l’èxit de l’infant en el seu posterior ensenyament obligatori, així com el suport a les 
famílies i l’acompanyament educatiu a les famílies .

És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la promoció i la 
coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte a aquesta etapa educativa. Per 
responsabilitat de país, no s’hi val a deixar aquesta etapa educativa solament en mans de les 
administracions locals o a la lliure competència del mercat. L’administració educativa del nostre país 
-el Departament d’Ensenyament- no pot restar al marge d’aquesta qüestió si no vol incórrer en una 
inacció sobre una de les seves competències directes.

El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al sosteniment de les escoles 
bressol de titularitat municipal, existia molt abans dels acords parlamentaris. Així l’any 2001 la 
Conselleria d’Ensenyament col·laborava amb 600.-€ i, posteriorment, va signar amb les Entitats 
Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució econòmica amb tots els municipis per 
un igual, en funció d’uns mòduls econòmics per cada plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 
(1.400.-€/plaça/funcionament/any), Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.-€/
plaça/funcionament/any i 5.000.-€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 2010 (1.800.-€/
plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011.

A estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament d’Ensenyament va decidir 
reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.- €) i quan va decidir diferir el pagament d’aquests 
imports “retallats” a les diputacions (a partir del curs 2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats 
territorials (el cost plaça s’ha finançat de diferent manera en funció de la dotació provincial) i el trasllat 
exclusiu del finançament al món local.

Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els Pressupostos aprovats pel 
Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg dels darrers anys, una partida finalista destinada 
a les “llars d’infants de titularitat municipal”. Així, el pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 
47M d’euros, el 2013 es va prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix import de 47M d’euros) i al 
2014 el Parlament va destinar 45M d’euros per a les places de les escoles bressol dels ajuntaments . 

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

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat,  que te competència plena en matèria d’educació, la 
corresponsabilitat en el manteniment de l’actual xarxa pública de llars d’infants municipals atenent a la 
seva responsabilitat institucional .

SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya que acordi amb els respresentants dels ens locals i dugui 
a terme una nova estrategia d’impuls i sosteniment de les llars d’infants per als pròxims anys que 
impligui sufragar almenys un terç del cost de la plaça /funcionament/any. 

TERCER.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels pertinents convenis, segons 
el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, incorporant una estabilitat temporal i la corresponent 
clàusula de garantia de compliment dels compromisos de pagament, per garantir la prestació del 
servei en les llars d’infants de titularitat municipal . 

QUART.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la convocatòria de beques amb 
la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei .

CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament durant 2015 dels deutes pendents 
derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i places .

SISÈ.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions d’euros dels exercicis 
2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria d’Ensenyament tenia assignada una partida finalista 
per aquests centres sense que s’executés cap via de finançament. 

SETÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa del Parlament i el 
grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes del país, les associacions 
educatives i AMPA del municipi. 
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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----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG,,,,    i li li li l''''abstencióabstencióabstencióabstenció     
del Grup Municipal de CIUdel Grup Municipal de CIUdel Grup Municipal de CIUdel Grup Municipal de CIU ....

 
12121212....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC,,,,    PPPPPPPP,,,,    
ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E I DE I DE I DE I D''''AGAGAGAG,,,,        EN DEFENSA DEL PAPER DELS MUNICIPIS EN EL DESENVOLUPAMENTEN DEFENSA DEL PAPER DELS MUNICIPIS EN EL DESENVOLUPAMENTEN DEFENSA DEL PAPER DELS MUNICIPIS EN EL DESENVOLUPAMENTEN DEFENSA DEL PAPER DELS MUNICIPIS EN EL DESENVOLUPAMENT    
DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL NOSTRE PAÍSDE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL NOSTRE PAÍSDE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL NOSTRE PAÍSDE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL AL NOSTRE PAÍS ....

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

Aquest document es fa ressò de l’experiència dels municipis participants al Fòrum de les Ciutats amb 
Consell de Formació Professional, analitzant els reptes que tenim al davant i, molt particularment, 
establint una proposta de quina ha de ser la contribució del món local als reptes, sens dubte 
extraordinaris, que se li plantegen a la Formació Professional en un context de crisi econòmica 
perllongada i d’una alta competència a tots els nivells .

L’Administració Local a Catalunya ha destacat tradicionalment per superar els seus àmbits 
competencials per tal de reforçar i millorar amb polítiques pròpies els esforços realitzats per estaments 
superiors i per d’altres Administracions Públiques .

Les aportacions fetes pels municipis tenen una especial rellevància en els àmbits de la joventut, la 
promoció i el desenvolupament econòmic, però també i, molt especialment, en el de l’educació.

En els darrers anys hem demostrat el grau de compromís, la magnitud de l’esforç i els resultats 
evidents que es poden observar a les nostres ciutats en àmbits tant rellevants com:

· la promoció de la formació professional
· l'apropament entre els centres educatius i les empreses
· la transició una vegada finalitzada l 'etapa obligatòria
· les sortides a l'alumnat que no acredita l'ESO

És voluntat dels integrants del Fòrum de les Ciutats amb Consell de Formació Professional 
l’establiment d’un marc de relació i col·laboració, preferent i estable, amb el Consell Català de la 
Formació Professional o amb l’òrgan que en el futur el pugui substituir .

Finalment, i encara que pugui semblar obvi, s’ha de puntualitzar que quan parlem de forma genèrica 
de Formació Professional aquesta expressió es refereix a totes o, si és el cas, a qualsevol de les 
seves modalitats.

En conseqüència, el posicionament conjunt del Fòrum de les Ciutats amb Consell de Formació 
Professional davant la situació actual es pot concretar en els següents punts :

1. La formació ha de ser un dels objectius prioritaris del país i un dels fonaments del nostre benestar 
futur

1.1. En aquest sentit, recordem els esforços europeus per al potenciament de la Formació 
Professional en els països membres de la Unió: 
· Marc Europeu de Qualificacions per a l’aprenentatge permanent (2008)
· Sistema Europeu de Crèdits per a l’Educació i Formació Professionals  (2009)
· Marc de Referència Europeu de Garantia de la Qualitat en l’Educació i Formació Professionals 
(2009)
· Recomanació del Consell de la Unió Europea sobre la validació de l’aprenentatge no formal i 
informal (2012)
· Directiva europea sobre el reconeixement de qualificacions professionals  (2013)

1.2. Tal i com es recull inequívocament a l’Estratègia Catalunya 20201 i al Pla de Govern 2011-2014 
de la Generalitat de Catalunya, emmarcats en l’Estratègia Europea 2020, l’aposta per la formació, i en 
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particular per la formació professional, esdevé decisiva en la intervenció contra la crisi i en la projecció 
del nostre desenvolupament.

1.3. Sabem que el futur dels nostres municipis dependrà en gran mesura de les capacitats i 
oportunitats de que disposin els nostres conciutadans i de l’esforç competitiu de les nostres empreses 
i sectors productius, tenint com a clau de volta una formació professional a  l’alçada dels requeriments 
dels nous temps.

1.4. Bona part dels reptes que abordem no són nous, fa temps que s’esmercen esforços i hi ha un 
consens tant en els problemes com en la necessitat de fer actuacions per a corregir -los.

1.5. Considerem que els resultats assolits fins ara no són suficients, ja que ens trobem lluny d’allò 
que necessitem, i es fa imprescindible la contribució de tots per superar les dificultats i els obstacles 
que l’experiència ens mostra com a determinants.

2. El món local i la seva contribució al desenvolupament de la Formació Professional

2.1. La creació de Consells de la Formació Professional per part dels ens locals i el treball plegats 
que culmina amb la signatura d’un Acord Marc per la creació del Fòrum de Ciutats amb Consells de 
Formació Professional, expressen la trajectòria i objectius de molts municipis al voltant d’uns valors 
que fonamenten la contribució local per millorar la Formació Professional :
· El treball de proximitat
· La interlocució institucional
· Una adequada planificació
· El diàleg, la coordinació i el treball conjunt entre agents diversos

2.2. El món local en el sentit més ampli, que inclou les autoritats locals, els centres educatius i de 
formació, les empreses, els gremis i les associacions professionals, així com les organitzacions 
empresarials i sindicals del territori , tenen unes condicions d’arrelament, capil·laritat i relacions socials 
que generen un potencial únic per contribuir positivament a abordar aquests reptes, en particular si ho 
assumeixen explícitament, com és el cas de les ciutats que formen part del Fòrum de les Ciutats amb 
Consell de Formació Professional.

2.3. Els elements i valors on la contribució local pot ser clarament positiva van ser ja esmentats en la 
Declaració de Barcelona i no haurien de ser desaprofitats com a factors de millora i desenvolupament 
de la Formació Professional:
· Visibilitat
· Optimització dels recursos
· Transparència
· Intermediació
· Treball conjunt amb l’empresa

3. Els reptes per a la Formació Professional a nivell local

3.1. Cal que les Administracions competents en matèria de Formació Professional aprofitin el 
coneixement sobre la realitat social i econòmica que dóna la proximitat del municipis per tal de 
millorar la vinculació entre la planificació i l’adaptació de l’oferta formativa a les necessitats reals dels 
territoris.

3.2. Una interrelació més gran entre els recursos formatius locals i els centres de referència en el 
marc de l’impuls dels centres integrats, sens dubte generaria una veritable i necessària xarxa de 
referència pel conjunt del país.

3.3. Es fa imprescindible una definició urgent d’un model territorialment clar per promoure l’orientació 
professional dels joves i la millora de l’ocupabilitat dels desocupats mitjançant la formació .

3.4. Seria molt més eficient un rol actiu i executor de promoció, difusió i orientació pel que fa al 
reconeixement i l’acreditació de les competències professionals .
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3.5. Existeix la necessitat d’abordar a fons i urgentment els problemes d’abandonament i fracàs 
escolar, així com la seva relació amb la transició dels joves i la seva inserció en el mercat de treball, 
establint espais, mecanismes i programes que, amb el suport de les autoritats educatives i laborals, 
permetin assolir els objectius expressats en l’Estratègia Europea  2020.

3.6. Més enllà de la formulació d’estratègies globals, es requereix la planificació i l’execució d’accions 
concretes i contundents quan es tracta de persones:
· Amb una qualificació professional baixa, insuficient o inexistent
· Amb necessitats educatives especials
· En risc d’exclusió social
· En un situació social i/o econòmica clarament desafavorida

3.7. Fem nostre el sentir de la nota informativa que el passat mes de desembre de 2013 publicava el 
Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional (CEDEFOP): Posicionament 
sobre “Món local i FP a Catalunya” Pàgina 6 19-01-2015 " ... tot i que les polítiques estatals són les 
que conformen el marc de les polítiques en formació professional, són les regions i els governs locals 
on es poden forjar les sòlides aliances entre l’educació i el sector formatiu, els interlocutors socials, 
els serveis d’ocupació, els joves i els treballadors socials , que poden donar suport als estudiants, a les 
escoles professionals i a les empreses, ajudant així a què més joves puguin obtenir les qualificacions 
adequades".

3.8. En qualsevol cas l’Administració Local ha de tenir la possibilitat de poder participar, per mitjà dels 
instruments legals que calguin, en totes i cadascuna de les accions que es realitzin dins del seu 
territori, relacionades amb la Formació Professional, com seria el cas, entre d’altres, dels consells de 
centre.

4. Promoure noves maneres de treballar i de fer-ho plegats amb les Administracions competents

4.1. Mirant cap el futur, caracteritzat sobretot per la incertesa i els canvis accelerats, hem d’establir 
mecanismes que permetin identificar objectius i interessos per mitjà de diferents xarxes :
· La que constitueix el propi Fòrum
· La de municipis que composen les Diputacions
· Les que conformen les entitats municipalistes
· D’altres que puguin sorgir en el futur

4.2. Aconseguir que es prioritzi, des de la proximitat, el suport a la innovació i l’adaptació, tant de les 
persones i les empreses com dels sistemes de formació.

4.3. Potenciar la coordinació efectiva entre els diferents departaments competents en la Formació 
Professional, tant a nivell local com de les altres administracions supramunicipals .

4.4. Implicar les entitats municipalistes, en igualtat de condicions amb la resta dels agents que 
incideixen directament en la Formació Professional, per tal que es puguin coresponsabilitzar de les 
decisions que es prenguin de forma global.

4.5. Partint d’aquests potencials, principis i valors, el món local pot i ha de tenir un major protagonisme 
en la implementació de les estratègies i plans relatius a la Formació Professional en el seu municipi, 
posant en valor el coneixement de l’entorn, aportat pels seus Observatoris i per d’altres instruments 
locals.

Per tant, acordem:

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

PRIMER. Emplaçar a totes les administracions competents en matèria de Formació Professional a 
treballar amb els municipis de manera coordinada i efectiva, per tal de superar els reptes actuals i 
d’assolir els objectius presents i futurs . 

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----EUiAEUiAEUiAEUiA----E i AGE i AGE i AGE i AG,,,,    i li li li l''''abstencióabstencióabstencióabstenció     
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del Grup Municipal de CIUdel Grup Municipal de CIUdel Grup Municipal de CIUdel Grup Municipal de CIU
 

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

Alcalde: Moltes gràcies. Entrem en l'apartat de prec, preguntes e interpel·lacions. No? Per part 
d'ICV-EUiA-E? Endavant  

Senyor Casasnovas: Gràcies Alcalde. Bé és reiterar una pregunta, ja li he fet vàries vegades al senyor 
Terrades, i com que avui no ha parlat gaire, doncs li donarem l'oportunitat que ens expliqui   Ja li he 
preguntat vàries vegades sobre el tema de les sancions a les entitats bancàries. Veig que ho porta 
preparat, doncs, bé, el que podríem tenir és informació si ja tenim preparada alguna sanció o 
definitivament no cal perquè les entitats bancàries han posat en disposició els habitatges, que ho 
dubto, però volíem tenir aquesta informació.  

Alcalde: Senyor Terrades, té una pregunta, veig que la intuïa? Endavant. 

Senyor Terrades: Bé, no la intuïa, però "por si acaso", he demanat com estava la qüestió. Sí que els hi 
puc anunciar que si en els propers deu dies, una entitat bancària que se li ha requerit tota, ja li han 
passat tots els terminis per justificar, perquè tenia habitatges buits, perquè no els tenia llogats, o en 
aquest procés de dos anys els tenia venuts. En els propers deu dies, signaran 4 sancions, les 
primeres 4 sancions ja a una entitat bancaria. I també jo crec que a falta dels darrers informes jurídics, 
una altra entitat bancària que tampoc ha justificat que passava amb els seus habitatges buits, al 
voltant d'uns 19, també dintre del proper mes, veure com si no justifica que els ha llogat, els ha venut, 
o els ha posat a disposició de la borsa d'habitatges, sigui de la de l'Ajuntament de Granollers o la de 
l'Agència Catalana de l'Habitatge, també tindrà les primeres sancions, les primeres multes per tenir 
habitatges desocupats.  

Alcalde: Gràcies. Per part del Partit Popular, endavant,

Senyor Gutiérrez: Sí gràcies Alcalde, según información facilitada por los sindicatos UGT y CCOO, y 
el sindicato policial SPPM.CAT, representantes de los trabajadores de este Ayuntamiento, el Equipo 
de Gobierno esta incumpliendo alguno de los acuerdos de condiciones adoptados entre ambas partes. 
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En lo que respecta al personal funcionario de la Policía Local, como por ejemplo, la formación técnica, 
el vestuario, o la conciliación de la vida laboral con la familiar. Como me consta que ustedes son 
sabedores de todo cuanto he expuesto, le ruego nos digan si esto es así, y si es así, por qué se están 
incumpliendo estos acuerdos. Gracias.  

Alcalde: En tot cas la pregunta la respondrà la regidora... poden fer-ho les dues   

Senyora Ortego: Bé, s'està en contacte, com vostè també sabrà, suposo que aquesta part també li 
hauran explicat, és que tenim reunions de seguiment, amb el Comitè, i tenim reunions de seguiment 
especifiques de la Policia, on es tracten els seus temes més específics, s'estan arribant a acords, més 
que incompliments jo parlaria de malentesos, o d'errors que en tot cas han estat solucionat i han estat 
àmpliament, àmpliament, explicats, i per tant en aquest moment creiem que no hi ha cap tema 
pendent de resoldre, en tot cas, si volen l'especificitat dels temes i volen saber la part també que 
correspon a Recursos Humans, no només la que vostès saben que en aquest cas pel que sembla és 
la dels sindicats, doncs en tot cas podem aprofitar una Informativa per detallar, i explicar-los 
exactament en quin punt estem de cada tema. Gràcies.  

Alcalde: En tot cas, per tant, una informació exhaustiva si vostès ho desitgen en la propera Informativa 
punt per punt. En sembla que és el pertinent, per tal de poder contestar fil per randa les preguntes que 
vostès fan. Següent.  

Senyor Gutiérrez: Sí, gràcies. L'altra pregunta és: ¿Que coste económica ha tenido el despido y la 
reincorporación del Policía Local que recientemente ha tenido que readmitir, cuales han sido los 
gastos judiciales que se han generado en este proceso y quien se ha hecho cargo de los mismos? 
Gracias.  

 Alcalde: En tot cas crec que tanta precisió no es podrà tenir, però la senyora   

Senyora Sánchez: Tanta precisió no es pot tenir, perquè jo no ser si jurídicament ens ha costat molt o 
no. El que si és veritat és que aquesta persona no es va acomiadar, per tant, no se li van donar uns 
diners d'acomiadament, sinó que quan va acabar el seu procés que portava com a policia, no va 
superar les proves, per tant, quan tu no superes les proves, no estàs admès com a policia, després sí 
que ell va fer un contenciós dient que això no estava bé, per lo tant, jo aquí no se quants diners ens 
hem gastat o no, això es podria mirar, i informar-lo, i després un cop que està readmès, no és cap 
cost, perquè està ocupant una plaça que en aquell moment estava vacant. 
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Alcalde: Més preguntes? Per part de Convergència i Unió? Endavant 

Senyora Navarro: Hola, bona nit, al fil del què ja el Fermín ha dit, el nostre Grup ha tingut coneixement 
de certes irregularitats que es van  cometre doncs en processos de selecció de funcionaris del cos de 
la Policia Local, i tanmateix, tal com ja s'ha comentat ara mateix, també hem tingut coneixement de 
sentències del Contenciós administratiu de Barcelona, les quals després es fan paleses les 
irregularitats de càrrecs dirigents de la Policia Local alhora de fer els processos de selecció i que han 
provocat la readmissió o que els aspirants tornin a fer aquestes proves i finalment ja formen part del 
cos de Policia Local, em sembla des d'aquest mes de juliol. La nostra pregunta és: si s'han pres 
mesures per part de l'Equip de Govern, a fi i  efecte doncs de dirimir les responsabilitats internes i 
garantir doncs la plena legalitat de tots els processos de selecció que afecten el cos policial, i 
m'agradaria saber si s'ha estirat de les orelles algú per part d'aquest Equip de Govern.

Alcalde: En tot cas, si per aquí hi ha un procés contenciós, el que es fa és analitzar quines són les 
causes, també vostè que és de la professió ja sap que és imprescindible que en un debat jurídic, hi 
hagin dues parts i dues maneres de veure-ho i en tot cas acaba definint el que pertoca al jutge 
corresponent. En tot cas, des d'aquest punt de vista, el procés entenem que es va fer d'una manera 
correcta, i en tot cas, aquí hi ha hagut discrepàncies que un jutge doncs ha dictaminat. I en tot cas, 
òbviament, sempre hi ha la reflexió oportuna quan hi ha una sentència, per tal de  veure que ha 
passat, i per tal d'evitar que es pugui tornar a produir. Més preguntes? Alguna altra pregunta? No? 
Doncs 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 deu 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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