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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    3333    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        31313131    de març dede març dede març dede març de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

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

Regidors i regidores

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

Secretària general

Sra. Ângels Badia i Busquets

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Josep Maria Noguera i Amiel
Sra. María del Mar Robles Macías

Alcalde: Bé, bona tarda. En tot cas, iniciar la sessió en primer lloc excusant el senyor Josep Maria 
Noguera, i a la senyora Maria del Mar Robles, que han excusat la seva presència. I en tot cas també, 
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si em permeten, voldria expressar al Ple, perdó, volia començar el Ple expressant el condol de la 
Corporació per la mort de l'Anna Cantos, i les 149 persones que van morir amb ella en el tràgic 
accident d'aviació de la setmana passada. Que consti en acta el condol a la seva família, li farem 
arribar en nom de tots els Grups tal com ja vam expressar a la Plaça de la Vila el dia després d'aquest 
accident, també de manera conjunta tota la Corporació.
 Dit això passem a l'Ordre del dia,

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     24242424    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2015201520152015    

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 24 de febrer de 2015 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents.
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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    
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NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

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

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

Alcalde: M'he descuidat de saludar a la senyora Secretària accidental, que una vegada més, com un 
Guadiana ja habitual, retorna, esperem que per poc temps, en aquesta taula. Donem pas al punt 4 de 
la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia.  

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D ''''ALCALDIA RELATIVES AALCALDIA RELATIVES AALCALDIA RELATIVES AALCALDIA RELATIVES A    
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT ,,,,    I DEL PATRONATI DEL PATRONATI DEL PATRONATI DEL PATRONAT    
MUNICIPAL DEL MUSEUMUNICIPAL DEL MUSEUMUNICIPAL DEL MUSEUMUNICIPAL DEL MUSEU ,,,,    EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

La Secretària explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:
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Primer. Atès que en data 20 de març de 2014 es va aprovar la resolució d'Alcaldia núm. 231/2015 de 
liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i la resolució d'Alcaldia núm. 232/2015, de liquidació del 
Pressupost del Patronat Municipal del Museu, corresponents al pressupost de l'exercici 2014.

Atès que en la part dispositiva de les esmentades resolucions s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 193.4 del text refós de la Llei Reguladora  de les Hisendes Locals 
aprovats pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER::::    Donar compte de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 231/2015 relativa a aprovar la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2014, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent:

"PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament, corresponent a l'exercici de 2014 que 
presenta els resultats següents:

Resultat
Pressupostari

ajustat

Romanent
Tresoreria Total

Saldo
dubtós

cobrament

Excès de
finançament afectat

Romanent
tresoreria

per despeses
generals

6.097.183,80 € 28.935.211,19 € 10.807.513,22 € 4.554.111,17 € 13.573.586,80 €

SegonSegonSegonSegon....    Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import 
de 9.751.804,37 €.

Romanent 
tresoreria per 

despeses 
generals

Suplement 
crèdit compte 
408: 
Devolució 
d'ingressos 
pendents

Suplement 
crèdit compte 
413: Factures 
pendents 
d'aplicació

Incorporació 
romanents 
despesa 
corrent

Incorporació 
romanents de 

crèdit per 
operacions de 

capital

Possible 
suplement 

aportació Pla 
de Pensions

Romanent 
tresoreria 
disponible

13.573.586,80 
€

78.715,92 € 52.087,93 € 1.031.734,12 
€

1.461.895,28 
€

1.197.349,18 
€

9.751.804,37 
€

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte al Ple de l'Ajuntament de la present resolució."

SEGONSEGONSEGONSEGON::::    Donar compte de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 232/2015 relativa a aprovar la 
liquidació del pressupost del Patronat del Museu, exercici 2014, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent:

"PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal del Museu, corresponent a 
l'exercici de 2014 que presenta els resultats següents:

Resultat
Pressupostari

ajustat

Romanent
Tresoreria Total

Saldo
dubtós

cobrament

Excés de
finançament afectat

Romanent
tresoreria

per despeses
generals

91.409,01 € 498.048,58 € 25.412,80 € 0,00 € 472.635,78 €

SegonSegonSegonSegon.... Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import 
de 

Romanent 
tresoreria per 

despeses generals

Suplement crèdit 
compte 413: 

Factures pendents 
d'aplicació

Incorporació 
romanents despesa 

corrent

Dotació futura de 
Pla de Pensions

Romanent 
tresoreria disponible
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472.635,78 € 6.090,63 € 22.930,24 € 443.614,91 €

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte al Ple de l'Ajuntament de la present resolució." 

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Informar al Ple del resultat de l'aplicació del que s'estableix en l'article 193 bis del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
introduït per l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local,  pel que fa a la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació 
corresponents a la liquidació del pressupost 2014 de l'Ajuntament i del Patronat del Museu, d'acord al 
detall següent:

Import aplicat en liquidació 2014 Import calculat s/art. 193 bis 
TRLRHL

AJUNTAMENT 10.807.513,22 4.523.055,50
PATRONAT MUSEU 22.930,24 2.678,89
 

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

Senyora Ortego: Gràcies Alcalde. Com cada mes de març, donem compte en aquest plenari de la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament de Granollers i del Museu de l'exercici 2014. Sense entrar a 
valorar els tancaments de les empreses municipals, perquè com saben s'analitzen el mes de 
setembre de cada any al aprovar-se el Compte General.

Així, no emetrem un vot al final de les intervencions, però òbviament el tema és prou important com 
perquè es produeixi cert debat, o com a mínim una intervenció per part de  la Regidora d'Hisenda 
envers les principals magnituds que conté la Liquidació .

També és obvi per tots que l'any 2014 ha estat encara marcat per la crisi, per les limitacions en el 
marge de maniobra imposades des del Govern de l'Estat, per encara elevades taxes d'atur...i en 
definitiva, el que és més important, per la necessitat de seguir mantenint mesures per apaivagar els 
efectes de la crisi sobre els més febles i també del manteniment de serveis públics essencials sense 
increments d'impostos i taxes. 

La primera dada que cal donar és la del Resultat Pressupostari Ajustat de l'any 2014. És a dir, com ha 
tancat els números el Consistori si només tenim en compte aquells ingressos i aquelles despeses que 
són atribuïbles a l'exercici. Aquesta xifra és positiva en una mica més de 6 milions d'euros, 
concretament 6.097.183,80 euros...i per tant gairebé 1,6 milions euros inferior a la de l 'exercici 2013.

L'altra dada important que cal destacar és la del Romanent de Tresoreria Disponible, que es situa en 
9.751.804,37 euros, una mica superior a la de l'exercici immediatament anterior. 

Aquests bons resultats es deuen a una combinació d'estalvi de despesa ordinària i d'altra banda per 
un major ingrés de 400.000 euros per sobre del pressupostat.

El conjunt els impostos es liquiden per sobre de les previsions en 1,5 milions d'euros, malgrat que en 
l'ICIO s'ingressen 100.000 euros menys del previst.

S'ingressen també menys taxes de les previstes i es reben menys transferències corrents, 
concretament arriben menys recursos de Participació Municipal en els Tributs de l'Estat, de la 
Generalitat per a l'Escola de Música, les Escoles Municipals i les Escoles Bressol i també menys en 
concepte de projectes europeus.

Pel que fa a l'apartat de despeses, cal destacar els estalvis en el capítol 1 de personal, en gran 
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mesura pel no pagament d'una paga extra a l'EMT i l'escola Salvador Llobet. 
I de capítol 2, de compra de béns i serveis, destaquen moltes petites partides que no consumeixen tot 
el crèdit disponible, en algunes partides més importants això es produeix perquè es tracta de treballs 
adjudicats al llarg de 2014 però que es facturaran el 2015, de manera que no consumeixen Romanent 
de Tresoreria sinó que es traspassen d'exercici.

Pel que fa a les dades de Romanent de Tresoreria, cal referir-nos als saldos de dubtós cobrament, és 
a dir, el detall de tot allò que creiem que no cobrarem, la qual cosa no vol dir que renunciem o que 
deixem de banda els procediments per a la reclamació del deute, però per precaució els aprovisionem 
com a no cobrables dins l'exercici. Per decidir quines són aquestes partides de dubtós cobrament fem 
servir els criteris que estableixen les pròpies bases d'execució del pressupost, però hi sumem les 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes i algunes més, sempre amb l'objectiu de ser prudents a 
l'hora de saber quins seran els recursos realment disponibles per a contraure futures obligacions .

En alguna ocasió sens ha titllat de massa prudents, però sempre hem manifestat que no volíem ni 
podíem córrer riscos. Tot i això, val a dir que aquest mandat s'ha caracteritzat per les sorpreses, per 
les sorpreses negatives que afortunadament, gràcies a la nostra prudència a l'hora de pressupostar, 
hem pogut superar sense deixar de donar a la ciutat els serveis de qualitat que necessita. Com a 
sorpresa més desagradable, els incompliments de convenis de les escoles de música i de les escoles 
bressol per part de la Generalitat, que han deixat a Granollers i a la resta de ciutats i municipis de 
Catalunya, sense uns recursos que eren absolutament necessaris per no fer perillar els serveis. 
Algunes ciutats han deixat de prestar els serveis, i altres els han mantingut però s'han vist forçats a 
incrementar els preus que tocava assumir a les famílies. Afortunadament, gràcies a la prudència i als 
bons tancaments, a Granollers hem pogut assumir des de l'Ajuntament aquesta davallada de recursos 
sense incrementar els cost per a les famílies. 
L'Estat no ha parat d'atacar a les administracions locals, limitant el seu poder de decisió en temes 
claus com la gestió dels RRHH, la capacitat per fer créixer la seva despesa, les seves possibilitats 
d'endeutar-se per invertir, les obligacions referents als curts períodes de pagament als proveïdors. En 
definitiva més pals a les rodes que hem superat gràcies a la bona salut financera de la Hisenda 
municipal.

Això no vol dir que tot ho fem bé, segurament que hi ha coses que podem fer millor, aquesta és la 
voluntat de la nostra feina i de la de tots els professionals de l'Àrea econòmica, però malgrat el camp 
de millora, les dades que al llarg del mandat ens han comparat amb ciutats de característiques 
similars a la nostra, sens dubte, ens deixen en una bona posició. Som una ciutat amb una pressió 
fiscal moderada, amb un endeutament també moderat, amb tancament de Resultat Pressupostari i de 
Romanent de Tresoreria sempre positius i amb uns pagaments a proveïdors ajustats a la llei .
Des de l'Equip de Govern, sempre hem valorat positivament els bons tancaments, perquè que això 
hagi estat així de manera continuada, ens ha permès aprovar en 4 ocasions els anomenats PLANS DE 
XOC, uns plans que han significat destinar molts recursos a mesures concretes adreçades a la 
reactivació econòmica en sentit ampli i que han tingut com a programa més rellevant la contractació 
de persones. Concretament, hem destinat a Pla de Xoc 1 milió l'any 2012, 1 milió l'any 2013, 1,6 
milions d'euros l'any 2014 i 1 milió d'euros inicialment aquest 2015. I dic 1 milió inicial, perquè aquest 
tancament de l'exercici 2014 ens permet incrementar l'actual Pla de Xoc en 500.000 euros més, una 
modificació que aprovarem en un proper punt de l'Ordre del dia d'aquest Plenari. En definitiva estem 
parlant de 5,100,000 euros al llarg d'aquests 4 anys, una xifra prou important.

M'agradaria també destacar, que a més, malgrat no estar-ne obligats per llei, aquest Ajuntament ha 
previst en Pressupost ens els darrers tres exercicis, els anomenats Fons de Contingència, que ens 
han servit per fer front a despeses sobrevingudes o manques de finançament d'alguns programes, una 
mostra doncs d'aquesta manera prudent de planificar les finances municipals .
Per últim, no puc deixar de referir-me a l'endeutament... deia que l'Ajuntament té un endeutament 
moderat respecte a altres ciutats, però la dada que em sembla més significativa és que en els darrers 
anys aquest ha anat reduint-se progressivament. Si prenem les dades de 31.12.2011, i les comparem 
amb la previsió de tancament d'aquest any 2015, la reducció del deute es situa en 13,8 milions 
d'euros, és a dir que no hem deixat d'invertir a la ciutat, però hem aconseguit dependre menys de les 
entitats financeres, la qual cosa comporta a més de més llibertat, però sobretot suposa destinar menys 
recursos als pagaments d'interessos. 

Acabo ja, no sense abans reiterar les dades, una mica més de 6 milions de Resultat Pressupostari i 
9,7 milions d'euros de Romanent de Tresoreria Disponible, que en definitiva permetran al Govern de la 
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ciutat, ben bé disposar de prop de 4 milions d'euros per a reforçar programes d'inversió.

Vull també aprofitar per donar les gràcies, perquè no sé si més tard en tindré l'oportunitat a tot l'equip 
tècnic de l'Àrea econòmica amb els que he tingut l'honor de treballar, i d'una manera molt especial al 
Francesc Rubio, al Dani León, a la recaptadora, la Fina Martí i la Tresorera, la Cristina Sancho, per la 
seva vàlua personal i professional, sens dubte la ciutat té sort de tenir-los al seu servei. Gràcies.

Alcalde: Aquí no hi han anunciades intervencions, tampoc votació, perquè és un donar compte. Sí que 
m'agradaria només afegir a les paraules de la senyora Ortego un agraïment. la senyora Ortego és la 
darrera intervenció que fa en aquest plenari perquè no es presenta com a candidata en les properes 
eleccions i jo crec que també és de justícia agrair-li aquests 8 anys de Regidora d'Hisenda, en els que 
els resultats explica són el cúmul d'un treball ben fet, d'una anàlisi correcta de la situació econòmica 
de la ciutat, i del pressupost municipal i d'una gestió jo diria que fantàstica d'aquest pressupost. Deixa 
vostè doncs l'Ajuntament en un endeutament baix, amb un Romanent de Tresoreria que permetrà 
doncs al Govern que entri a la ciutat doncs després de les eleccions, seguir gestionant correctament i 
alhora poden aplicar doncs uns recursos, aquests 4 milions d'euros als quals vostè feia referència, a 
millorar les inversions, que és un dels factors que ens permet, que ens ha de permetrà, també lluitar 
contra la crisi econòmica. Per tant jo si que voldria fer constar al meu agraïment a la feina de la 
Regidora i del seu Equip.  En tot cas ens donem per assabentats d'aquests resultats. 

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

Alcalde: Passem als següents 4 punts que els tractarem en bloc. Els punts del 5 al 8 són 4 
modificacions de crèdit que la senyora Secretària llegirà que tenen continguts diferents, i que en tot 
cas seran objecte d'un únic torn de debat, i llavors la votació la farem per separat. Si? Així hem quedat 
a la Junta de Portaveus. Endavant senyora Secretària. 

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    9999////2015201520152015    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits    per un import de 37.300,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 9/2015.

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 9/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 37.300,00€, amb el detall següent:

     

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

Alcalde: Moltes gràcies. Atès que la major part d'aquests expedients de modificació de crèdits fan 
referència  a l'increment en mig milió d'euros al Pla de Xoc, farà la presentació la Regidora senyora 
Andrea Canelo  

Senyora Canelo: Gràcies Alcalde. Bon vespre a tothom, com deien l'Alcalde i la senyora Secretària, 
portem a aprovació els punts 5, 6, 7 i 8, de modificacions de crèdit del pressupost que, bàsicament, 
com ara també explicava el senyor Alcalde, corresponen en el seu gruix a destinar 500.000 euros més 
al milió que ja està en marxa pel Pla de Xoc del 2015, al qual abans feia referència la senyora Ortego.

La resta de modificacions de crèdit, a prop d'una mica més de 80.000 euros corresponen a diferents 
expedients, com el vestuari de la Policia Local, alguna petita inversió en el Teatre Auditori, en el 
Centre Cultural, i a encarregar un estudi sobre temes de mobilitat per la ciutat.

Per tant, la quantitat més important com deia de la modificació, és l'aportació que es farà en concret a 
Granollers Mercat, per executar aquest mig milió d'euros en el si del Pla de Xoc del 2015.

En el mes de desembre passat, quan en aquest plenari vam parlar sobre el pressupost d'aquest any, 
ja vam anunciar que sí la liquidació de l'exercici 2014 ho permetia, destinaríem mig milió d'euros més 
a complementar el Pla de Xoc de Granollers per aquest any, pel 2015, equiparant així la xifrà amb el 
que es va destinar en el 2014, que com abans explicava la Regidora, era 1.600.000 euros.

En aquesta ocasió cal dir també, que atenent les propostes que tots els Grups han fet per idear o 
pensar quina havia de ser el destí d'aquest mig milió d'euros, destinarem 30.000 euros a becar els 
nois i les noies que cursen l'ensenyament secundari obligatori. Són en la majoria dels casos, els 
mateixos joves que han rebut beques a l'educació infantil i primaria, i que un cop passen a l'etapa 
12/16, no tenen cap ajut en la compra de material i llibres. Seria la primera vegada que es fes, i de 
forma excepcional, i per això, caldrà definir bé les bases d'accés a aquesta convocatòria. Els tècnics 
de la casa ho tindran llest segurament properament, per poder-ho engegar de cara al curs que ve, el 
curs 2015 i 2016. I esperem arribar al màxim de famílies possibles en aquest sentit .

Com deia doncs també 370.000 euros, que és la major part d'aquest mig milió d'euros a fer plans 
d'ocupació, seguint els mateixos criteris que fins ara. L'Ajuntament contractarà 40 persones 
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aproximadament, es concretarà més endavant quan es defineixin els llocs de treball, les tasques que 
han de realitzar i les categories professionals de les persones que es contractin, per fer tasques que 
revertiran directament en la ciutat, en el seu manteniment, en el seu embelliment i en la seva millora. I 
100.000 euros en material, roba de treball i eines necessàries per dur a termes aquestes tasques a les 
quals en feia referència per les persones que es contractin en els plans d 'ocupació.

En definitiva, mig milió d'euros més, a disposició de la ciutadania per fer una mica menys dura la 
sortida d'aquesta situació de crisi que en moltes famílies està sent especialment cruel .

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciat un torn d'intervencions, senyor Mur per Acció 
Granollers, té la paraula.  

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé, en tot cas, res a dir, perquè nosaltres també hem fet les nostres 
propostes en les modificacions de crèdit 11 i 12 relatives al Pla de Xoc, per tant aquí no hi tenim cap, 
diguem-ne, cosa a dir, però sí que ens ha sorprès, en tot cas ens ha deixat una mica perplexes la 
modificació de crèdit 10/2015, sobretot aquesta modificació donada a una entitat de Granollers, per 
30.000 euros, una entitat que el seu objectiu és bàsicament promoure l'us de la bicicleta a la ciutat  

Alcalde: Són 10.000 euros, ja hi ha un error a l'expedient.  

 
Senyor Mur: ah, perdó, l'expedient posa 30.000 euros  

Alcalde: Sí, la documentació inicial estava bé, en l'expedient està malament, està rectificat, són 10.000 
euros. Està invertida, són 30.000 euros en l'acord amb la Diputació, i 10.000 a Granollers Pedala. 
Perdona, eh.  

Senyor Mur: No, no, està bé que si estava mal posat, ho concretem. En tot cas, són 10.000 euros a 
l'entitat Granollers Pedala, no volia dir el nom de l'entitat, però en tot cas ja s'ha dit. Diguem-ne que 
ens ha deixat sorpresos perquè portem molts anys, i no sol, inclòs en Josep Casasnovas, d'ICV, 
també insistint en els temes d'una ciutat per les bicicletes, hem vist com es perdien oportunitats, 
reurbanitzant el carrer Girona, i oblidant-nos absolutament del carril bicicleta, que era una de les 
poques vies de Granollers on possiblement era relativament fàcil implementar-lo, amb solucions com 
hem vist en el Passeig de Sant Joan a Barcelona, que és molt més gran, però que, sí sí sí, però que 
després de la reducció que han fet de l'eixamplament d'aceres, de la reducció de carrils, gairebé ho 
podríem comparar amb el carrer Girona, l'espai dedicat a la mobilitat de vehicles i de bicicletes .

En tot cas no és aquest, no vull comparar ara projectes amb altres ciutats, però sí que després de molt 
de temps d'insistir en què Granollers havia de ser una ciutat en què es penses en l'ús de la bicicleta, i 
que ens ha semblat, almenys aquesta és la sensació que teníem, personalment i algun company més 
del Consistori, que aquest tema era un tema que no anava amb l'Equip de Govern, de cop i volta 
apareixen aquests 10.000 euros a una entitat que el seu objectiu es precisament promoure l'ús de la 
bicicleta, ens estranya que, en tot cas ens sorprèn que a un mes i mig de les eleccions municipals , ara 
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surti aquesta acció, no?

Perquè en tot cas si hi havia aquesta voluntat, doncs guaita, el proper Consistori, que segurament 
continuarem sent molts dels que estem en aquí, probablement, doncs, i alguns de nous suposo, en 
podríem parlar. En tot cas a nosaltres això ens ha deixat una mica perplexes, que després de 6 anys, 
en tot cas en el meu cas, i de 4 anys en el cas del Josep Casasnovas, d'insistir en aquest tema, avui, 
de cop i volta aparegui aquesta subvenció de 10.000 euros. Res més, gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Casasnovas,  

Senyor Casasnovas: Sí. Gràcies Alcalde. La meva intervenció anava en la mateixa línia, el company 
Pep no m'ha deixat gaire per dir ja  

Senyor Mur: És l'avantatge de parlar primer  

Senyor Casasnovas: Sí. També ens ha sorprès molt aquesta subvenció de 10.000 euros a una entitat 
que en les seves bases el que té és l'ús de la bicicleta, ens alegrem que es faci aquest acord, també 
pensem que a un mes i mig de les eleccions... no ho entenem, tot i que benvingut sigui, perquè com 
s'ha dit portem molt temps reclamant els carrils bici, els aparcaments segurs, un compromís el dels 
aparcaments segurs que tenia aquest Equip de Govern en el seu Programa d'actuació, i que en 
aquests 4 anys no ha fet, i com va dir l'Alcalde fa 2 anys en el Ple de l'Estat de la ciutat, que era una 
cosa que havien incomplert, han passat dos anys i continua estant incomplert.

Hem fet moltes demandes, moltes demandes durant aquests 4 anys, no tornaré a parlar com ha fet el 
company Mur del carrer Girona, una oportunitat perduda per crear un eix de punta a punta de la ciutat, 
i des d'aquí desenvolupar una xarxa de carrils bici. I només dir això, que la nostra sorpresa a un mes i 
mig vista de les eleccions, que l'Equip de Govern pensi en una mobilitat més sostenible quan sempre 
se'ns a dit que Granollers és una ciutat per anar a peu, que no hi ha demanda, ni necessitats de fer 
carrils bici ni aparcaments. Tampoc sabem ben bé del cert que és el que es farà, amb aquests 10.000 
euros amb aquesta entitat, se'ns va comentar alguna cosa però en concret no sabem que 
desenvoluparà aquesta entitat amb aquesta subvenció.

Després, sobre el Pla de Xoc, ens alegrem que finalment es pugui fer una ampliació del Pla de Xoc. 
Nosaltres ja quan vam parlar del Pla de Xoc ja vam demanar que es fes una aportació inicial en el 
pressupost d'1.500.000 euros, enteníem, com s'ha de reconèixer i com és normal cada any quan es fa 
el tancament de l'exercici que són uns números positius, ho ha dit la Regidora, gairebé 10 milions de 
Romanent de Tresoreria, no és cap sorpresa, ja ens ho esperàvem, llavors al desembre quan es van 
aprovar els pressupostos directament s'hagués pogut incloure aquest milió de més al Pla de Xoc, com 
demanava el nostre Grup, i amb la immediatesa que es demanava per començar des d'inici d'any 
actuar per donar sortida a aquella gent, la Regidora ha dit més o menys unes quaranta persones, que 
es podran contractar a banda de les beques per secundària, ens hagués agradat això, de què ja en el 
pressupost hagués anat directament al milió i mig d'euros com demanàvem, però benvingut sigui ara, 
perquè total, aquest mig milió d'euros que ara s'incorporarà amb el tancament, que estic segur que 
l'Equip de Govern ja sabia que tancaria bé, ja ho teníem en el pressupost que es va aprovar al 
desembre en la partida al Fons de Contingència. Gràcies Alcalde.
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Alcalde: Moltes gràcies. Per part del Partit Popular, endavant  

Senyor Gutiérrez: Gràcies Alcalde. De acuerdo totalmente con el Pla de Xoc, como ha dicho la 
Regidora, no podemos estar, hemos hecho nuestras aportaciones y por tanto, bueno, totalmente de 
acuerdo. Lo que si que no podemos estar de acuerdo es destinar, no los 30 que teníamos también, 
sino los 10.000 euros del Fondo de Contingencia para una subvención a Granollers Pedala. Cuando 
este dinero se podía destinar a atenciones sociales como la pobreza emergencia, o al pago del 
alquiler de viviendas sociales. Nosotros siempre hemos mantenido que el Fondo de Contingencia 
debe ser mínimo, pues al haber dinero, como es este caso, hay que gastarlo. Creemos que debería 
haberse incrementado en el Pla de Xoc, en lugar de Fondo de Contingencia como así lo dijimos en el 
presupuesto para el presente año. Por tanto, este Grupo Municipal se abstendrá en este punto del 
Orden del día. Gracias.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de convergència i Unió, no hi ha intervenció? Per part del Grup 
Socialista, el senyor Terrades té la paraula.  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Bé, començarem per la modificació que fa referència al Pla de Xoc, 
el Govern, hi ho saben els portaveus dels Grups Municipals, era optimista, aquest és un Govern 
optimista, perquè jo crec que en general la ciutat malgrat les dificultats és optimista .

Sabia que tancaríem amb un resultat positiu, però vostè sap que els pressupostos quan es 
confeccionen, s'han de confeccionar tenint present no els Romanents de la liquidació del pressupost 
del 2014, sinó amb els ingressos previstos del 2015, i per tant despeses i ingressos han de quadrar, i 
aquí és el compromís per part de la Regidora d'Hisenda que és la que disposava de  més informació, 
de què si es tancava amb positiu, com era la previsió, doncs es destinarien, tots els Grups Municipals 
ho sabíem, havia estat, era pública, era de coneixement públic, havia sortit també en els mitjans de 
comunicació locals, que això es produïa es destinaria mig milió més d'euros en el Pla de Xoc, i era el 
compromís també de l'Alcalde, el senyor Mayoral, que molt bé ha explicat la regidora Andrea Canelo, 
doncs bàsicament es destinen a activar o a incrementar els Plans d'Ocupació. Perquè hi ha persones 
a la nostra ciutat que s'ho segueixen passant molt malament, que fa molts mesos i alguns anys que no 
troben feina, i per tant els Plans d'Ocupació activitats des de l'Ajuntament doncs serveixen perquè 
aquelles persones o algunes d'aquelles persones que en aquests moments no tenen cap tipus 
d'ingressos, cap tipus de subsidi, doncs puguin tenir un ingrés a la seva família.

També dels debats que s'havien produït en la negociació entre tots els Grups Municipals que es van 
produir quan vam tancar la primera part del Pla de Xoc, hi havia una idea al damunt de la taula, que 
era aquesta de posar diners per què hi hagués beques per aquells alumnes d'ESO, que en aquests 
moments no estan coberts, i per tant s'inclou una partida en aquest sentit.

Respecte al tema de la bicicleta, home, aquí el que s'ha activat bàsicament i vostè sap que aquest és 
un model que aquest Govern ha defensat amb èmfasi, entre altres coses perquè tampoc no surt de 
cap bolet, sinó que surt d'una proposta aprovada per aquest Ajuntament doncs ja fa un grapat d'anys, 
que és el Pla d'accessibilitat que el que ha permès és anar actuant sobre entorns de la ciutat, amb 
l'objectiu de facilitat la mobilitat a peu, que també és una mobilitat sostenible, a part de què és 
saludable, i per tant s'ha anat implementant, això és una realitat. Perquè es fa aquesta modificació? 
Home, estem parlant d'una entitat que tot just fa un any, des de la seva constitució, que està legalment 
constituïda, que és veritat que ha fet unes propostes interessants que obren, noves perspectives, i per 
tant aquests 10.000 euros que no són una subvenció, sinó que és un Conveni amb aquesta entitat, 
amb un conjunt d'actuacions a desenvolupar, que bàsicament el que ha de permetrà és... vàries 
coses, però jo crec que en destacaria dues: Una que és assessorar a l'Ajuntament en aquells aspectes 
que tenen a veure amb l'ús de la bicicleta. Dos, dibuixar un mapa de Granollers per usuaris de la 
bicicleta que complementin aquest Pla d'accessibilitat que l'Ajuntament ha anat desenvolupant els 
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darrers anys.

  

Alcalde: No se si la Regidora vol afegir alguna qüestió? Sí, senyora Canelo, té la paraula,  

Senyora Canelo: Només per cloure. Des del 2012 i com tots vostès saben, aquest Ajuntament i abans 
també ho dèiem, ha destinat en total 5 milions d'euros, 5.100.000 euros, a aquests 4 Plans de Xoc, per 
acompanyar a les persones que més ho necessiten, també per becar als infants i en aquesta ocasió 
també amb aquests diners que hem posat avui pels joves i les joves de la nostra ciutat. A formar 
també aquest grup de persones, els joves, per fer Plans d'Ocupació en total unes 430 persones 
s'hauran contractat incloent aquella quarantena que abans deia en aquests 500.000 euros d'avui, per 
treballar per la millora de la nostra ciutat. A subvencionar les empreses per la contractació de joves i 
majors de 45 anys, que són els dos col·lectius més afectats per la situació de crisi de llarga durada. A 
acompanyar l'emprenedoria, a fer més fàcil l'accés al crèdit dels emprenedors i de les emprenedores 
que volen iniciar un projecte empresarial, a mediar en els tràmits amb les entitats financeres a les 
famílies en risc, i també al sosteniment de les seves llars, i en definitiva estar al costat de les entitats 
del tercer sector que fan una feina imprescindible en els temps que ens toca viure .

En definitiva, són més de 5 milions que reverteixen a les famílies, a les empreses, a la ciutat, i que 
s'han posat en marxa gràcies a les propostes i a l'acord de tots els Grups polítics que avui estan 
representats en aquest plenari, i també de les entitats socials, sindicals i empresarials que estan 
representades en el Consell Econòmic i social. La ciutadania ens demana acords, consens i parlar, 
sobretot parlar molt entre nosaltres. I això és el que hem fet i a tot i totes us vull agrair. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no se si alguna intervenció per part del senyor Mur. Endavant  

Senyor Mur: Breument. Només per incidir en el tema, a mi em sembla que és cert, Granollers Pedala 
és una associació que fa un any i pico que existeix. Si el Govern d'aquesta ciutat tenia l'interès amb 
dur a terme o en escoltar aquesta associació, que em sembla bastant interessant, perquè 
efectivament tenen propostes molt innovadores per la ciutat en els temes de mobilitat en bicicleta, 
simplement el pressupost o el conveni que s'ha signat amb aquesta associació s'hagués pogut fer en 
el marc del pressupost 2015 i no com una modificació de crèdit avui, i a més a més, procedent d'un 
Fons de Contingència.

Si es tenia clar que això es volia fer, se suposa que quan tu tens un projecte clar, i aproves un 
pressupost, aproves un pressupost per fer aquest projecte, a mi em sembla que si havem d'aprovar 
uns pressupostos el gener, o el novembre, ja no me'n recordo, i això no hi era, és que em dóna la 
sensació que aquest projecte no estava ni en el cap de l'Equip de Govern, i que ha aparegut ara, 
insisteixo, jo crec, i ho dic amb tota honradesa i sinceritat crec per la proximitat dels moments que 
arriben, que són unes eleccions municipals. Si això fos un projecte que estava en el cap de l'Equip de 
Govern, l'haguéssim aprovat en el pressupost 2015.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Casasnovas, té la paraula, endavant,  
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Senyor Casasnovas: Estic totalment d'acord amb vostè senyor Terrades. Anar a peu és saludable, 
però sempre que des del nostre Grup hem reclamat una mobilitat sostenible amb una Xarxa de carrils 
bici i els aparcaments és perquè aquella gent que volguí anar a peu, pugui anar a peu, i aquella gent 
que volguí anar en bicicleta pugui triar aquest vehicle per desplaçar -se per la ciutat.

Ja li he dit, no deixa de sorprendre, no deixa de sorprendre que en aquestes dates s'arribi a un acord 
amb aquesta entitat, que està fent bona feina, ha treballat durant els últims mesos. Però clar, quan des 
de l'oposició hem fet propostes, a la casa hi han tècnics per treballar el tema, i no s'ha volgut treballar i 
se'ns ha dit com li he dit abans que no era una necessitat, ni havia una demanda, sorprèn que ara 
arribin a aquest conveni. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Gutiérrez, no? Senyor Terrades té la paraula  

 

Senyor Terrades: Sí, molt breument. Em sap greu que els hi molesti que el Govern haguí portat aquest 
Conveni a aprovar a aquí. Jo crec que vostè, que ha estat un defensor d'aquest tema, s'hauria 
d'alegrar. Segurament farem una feina millor que la que com a govern de vostè, vostè no, el seu Grup 
polític sí que en formava part, ja va tirar endavant, vam tirar endavant, una iniciativa d'aquestes 
característiques. Probablement no vam afinar suficientment, alguns ens vam deixar portar més doncs 
per la eufòria de la bicicleta i vam tenir que plegar veles, esperem ara que amb l'assessorament 
d'aquest Grup que fa, com vostè diu, bona feina, sí estic parlant de l'Ambicia't, estem fent, aquest Grup 
està fent bona feina, i que ha fet un seguit de propostes interessants per estudiar-les doncs que 
s'haguí arribat a un acord d'aquest tipus, vostè convindrà amb mi, bé, no se si convindrà en mi, jo ho 
veig així, que de totes maneres la implantació de la bicicleta a la ciutat de Granollers, ha d'anar 
acompanyat de quelcom més. No és posar la bicicleta al carrer, i ja està, sinó que haurem de definir 
prèviament, és la meva opinió, modesta opinió, alguns eixos a la ciutat, de nord a sud, i d'est a oest, 
on la prioritat sigui no pel cotxe o per la moto, sinó que sigui per la gent que anem a peu, o que va en 
bicicleta, per garantir els espais de cada un d'aquest modes de transport. I probablement abans de 
tirar endavant algunes de les propostes que hi ha damunt de la taula, també ens haurem de posar 
d'acord de quins són aquests eixos que no només han d'estar al centre de la ciutat, sinó que han 
d'estar en els barris de la ciutat, que ha de connectar els barris amb el centre, o el centre amb els 
barris, els barris entre barris, i haurem de definir aquests prioritats per no tornar a cometre algunes 
equivocacions que es van cometre quan es va implantar l 'Ambicia't.

Alcalde: Moltes gràcies. No se si la senyora Canelo vol afegir alguna cosa, no? Per tant és el moment 
de la votació

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ,,,,    ambambambamb    16161616    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC     ((((13131313))))    
i PPi PPi PPi PP    ((((3333)))),,,,    iiii        7777    abstencions  del Grups Municipals del CIUabstencions  del Grups Municipals del CIUabstencions  del Grups Municipals del CIUabstencions  del Grups Municipals del CIU     ((((5555)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).

 

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    10101010////2015201520152015    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
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Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 54.762,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 10/2015.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 10/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 54.762,00€, amb el detall següent:

      

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSCvots favorables del Grup Municipal del PSC    ((((13131313)))),,,,    iiii        
10101010    abstencions  del Grups Municipals del CIUabstencions  del Grups Municipals del CIUabstencions  del Grups Municipals del CIUabstencions  del Grups Municipals del CIU     ((((5555)))),,,,    PPPPPPPP    ((((3333)))),,,,ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111).).).).
 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    11111111////2015201520152015    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDIT    ((((PLA DEPLA DEPLA DEPLA DE    
XOCXOCXOCXOC))))

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per suplement de crèdits    per un import de 370.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 11/2015.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 11/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 370.000,00€, amb el detall següent:
      

      

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    12121212////2015201520152015    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L''''AJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARIAJUNTAMENT PER CRÈDIT EXTRAORDINARI    ((((PLA DEPLA DEPLA DEPLA DE    
XOCXOCXOCXOC))))

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 130.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 12/2015.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 12/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 130.000,00€, amb el detall següent:
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SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ    
MUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL D ''''HABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERS ,,,,        AMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A L ''''1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2015201520152015

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. L'article 17 de la Llei de bases de règim local 7/1985,  de 2 d'abril, modificada per la Llei 
4/1996,  de 19 de gener, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró 
municipal, és competència municipal, d'acord amb la legislació vigent de l'Estat. L'esmentat article 
continua dient, que l'Institut Nacional d'Estadística (INE), realitzarà les comprovacions pertinents i 
comunicarà als ajuntaments les actuacions necessàries perquè les dades padronals puguin servir de 
base per a la realització d'estadístiques de població a nivell nacional, i les xifres resultants de les 
revisions anuals puguin ser declarades oficials .

SegonSegonSegonSegon. El Reial decret núm. 1690/1986 , de 11 de juliol,  pel qual s'aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret núm. 2612/1996, de 20 de 
desembre, en el seu article 81 manifesta que els ajuntaments aprovaran la revisió del padró municipal 
amb referència a 1 de gener de cada any, formalitzades les actuacions de l'exercici anterior. Els 
resultats numèrics de la revisió anual seran enviats a l 'Institut Nacional d'Estadística  (INE).

TercerTercerTercerTercer. La Resolució de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general per a l'Administració 
Local,  de data 17 de novembre de 2005,  publicada en el BOE núm. 280, de 23 de novembre de 2005, 
estableix que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 
de gener de cada any,  formalitzant les actuacions portades a terme al llarg de l'exercici anterior. Per 
això es consideraran  les variacions produïdes en el Padró del municipi que hagin estat remeses a 
l'Institut Nacional d'Estadística en els fitxers d'intercanvi mensuals, així com el resultat de la 
coordinació comunicada per aquest organisme als diferents fitxers mensuals fins al mes de març . 

QuartQuartQuartQuart. El padró d'habitants des de l'última revisió padronal,  any 1996, és un padró continu, en el qual 
es van introduint modificacions, cosa que fa que quedi modificada la xifra aprovada en el seu moment. 
Aquest padró requereix que la coincidència entre les dades dels padrons municipals i la base de 
dades padronals de l'INE sigui el més ajustada possible.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Després de finalitzada la coordinació de les variacions de l'any anterior, per part de 
l'Ajuntament de Granollers, el nombre d'habitants que resulten de la revisió del Padró,  a 1 de gener 

de 2015 és de    60104601046010460104         habitants.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar provisionalment la revisió de  la xifra  de població de Granollers a  1111    de gener dede gener dede gener dede gener de     2015201520152015    
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de  60104601046010460104     habitantshabitantshabitantshabitants ,,,, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional 
d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.  

SegonSegonSegonSegon. Trametre còpia del padró d'habitants de Granollers a 1 de gener de 2015 mitjançant fitxer 
facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la 
Delegació Provincial de l 'Institut Nacional d'Estadística. (INE).

TercerTercerTercerTercer. Notificar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 
10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ XARXA CDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ XARXA CDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ XARXA CDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA CREACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ XARXA C ----17171717

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

Els ajuntaments i altres organitzacions públiques i privades vinculades a l’àmbit territorial de la C-17 
comparteixen la voluntat de constituir l’associació xarxa C-17, amb la finalitat de desenvolupar una 
estratègia de col·laboració per impulsar l’economia productiva, principalment en els àmbits de les 
infrastructures, la promoció industrial, la formació professional i la promoció turística .

L’associació xarxa C-17 és un projecte territorial estratègic que es proposa coordinar els objectius i els 
interessos comuns dels actors públics i privats del territori que travessa l’eix de la C-17, que està 
oberta a la participació com a membre de qualsevol organització pública i privada que comparteixi els 
seus objectius i projectes.

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

LLlei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, articles 3 e) i g);  2.6, 5, 6, 7 
i disposició final primera.

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, articles 321-2, 321-3.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, articles 1,2, 5 i 6.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Expressar la voluntat de crear l'associació Xarxa C-17.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Designar representant de l’Ajuntament de Granollers en l’associació Xarxa C-17, al Sr. Josep 
Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Proposar que l’acord de constitució de l’associació Xarxa C-17 del Consell General 
fundacional aprovi els següents Estatuts: 

“TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.  

Article 1. Denominació i naturalesa 

Amb la denominació ASSOCIACIÓ XARXA C-17 es constitueix aquesta entitat. 

L'Associació XARXA C-17 (en endavant, l'Associació) té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat 
jurídica i es regeix per aquests estatuts, pels acords adoptats pels seus òrgans i per la normativa 
reguladora del dret de les associacions, i especialment per la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones Jurídiques i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 
març, reguladora del dret d'Associació.
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En tot allò no expressament regulat per l'esmentada normativa, s’apliquen les normes del Dret privat.

Article 2. Finalitats i activitats de l'Associació 

L’Associació té per objecte definir i desenvolupar una estratègia de col·laboració entre empreses, 
centres de recerca, universitats, administracions públiques, organitzacions empresarials i 
organitzacions sindicals per incentivar l’economia productiva a la zona industrial i tecnològica que 
comprèn l'àmbit definit a l'article 3 d'aquests estatuts i per posicionar aquest territori com una de les 
regions industrials amb més potencial innovador de Catalunya, d’Espanya i del sud d’Europa. 

Per aconseguir la seva finalitat, l’Associació pot dur a terme les activitats següents: 

- Fer propostes d’ordre administratiu i territorial que incrementin la funcionalitat de l’àmbit. 
- Promoure la recerca d’ajuts adreçats a l’economia productiva. 
- Establir acords de col·laboració amb socis que puguin potenciar el projecte. 
- Encarregar estudis de prospecció i planificació estratègica. 
- Organitzar jornades de treball i jornades informatives. 
- Constituir grups de treball sobre els diferents àmbits del projecte. 
- Difondre i fer promoció de les activitats de l’Associació. 

Aquesta relació d’activitats és merament enunciativa i no limitativa. En tot moment el Consell General 
pot acordar la realització d’altres activitats que consideri convenients a l’efecte d’assolir les seves 
finalitats. 

En queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3. Àmbit territorial
 
L’àmbit territorial de l’Associació el forma la suma dels termes municipals que es troben a l’àrea 
d’influència de l’eix viari C-17 que va, en sentit sud-nord, del municipi de Montcada fins a Ripoll, i que 
es ramifica cap a Olot i Puigcerdà. 

Aquest àmbit no és excloent i és possible la incorporació d’altres persones jurídiques que 
comparteixin els objectius de l’Associació. 

Les funcions de l’Associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a 
la resta del territori de l’Estat Espanyol, així com a escala internacional.

 Article 4. Domicili social. 

1. El domicili de l'Associació s'estableix a Granollers, sense perjudici que el Consell General pugui 
modificar-ho quan ho consideri convenient. 

El canvi de domicili caldrà notificar-ho a tots els associats i a la Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques. 

2. Els òrgans de l’associació es podran reunir a qualsevol municipi associat. 

Article 5. Durada de l'Associació. 

La durada de l'Associació és per temps indefinit. 

La data d’inici d’activitats és el dia de celebració de l'assemblea que aprovi els Estatuts.

TÍTOL II. MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ 

Article 6. Tipus 

Els membres de l’Associació poden ser: 

a) Membres fundadors 
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b) Membres ordinaris 

Article 7. Membres fundadors 

Són membres fundadors de l’Associació les institucions i organitzacions que han impulsat la 
constitució de l’entitat o que han assistit a la reunió del Consell General fundacional en què s’aproven 
aquests estatuts, i que es relacionen a l'annex 1.
 
Article 8. Membres ordinaris 

Poden optar a ser membres ordinaris de l’Associació les persones jurídiques relacionades amb el 
projecte. Les persones jurídiques poden sol·licitar per escrit la seva admissió a l’Associació. 

L’admissió s’aprova per majoria de dos terços dels membres del Consell General de l’Associació 
assistents a la reunió, segons estableix l’article 19.2 d’aquests Estatuts.

Article 9. Drets dels membres 

1. Els membres fundadors i ordinaris de l’Associació tenen dret a: 

a) Assistir al Consell General personalment o representats intervenir-hi i exercir el dret a vot. La 
representació es confereix per escrit i és específica per a cada sessió. 

b) Ésser informats, un cop convocat el Consell General i amb prou antelació, dels assumptes que 
s’hagi previst de tractar-hi i rebre’n informació durant la reunió. 

c) Elegir els membres dels òrgans de govern i ésser elegibles. 

d) Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas. 

e) Sol·licitar i obtenir informació sobre l’administració i la gestió de l’Associació, sobre el nombre 
d’altes i baixes d’associats, a ser informats sobre l’estat de comptes i consultar els llibres de 
l’Associació. 

f) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i en les activitats de l’Associació, d’acord amb 
les normes legals i estatutàries. 

g) Assistir, els seus representants, a tots els actes que organitzi l’Associació, així com formar part de 
les comissions que es creïn. 

h) Rebre informació de les activitats socials i, en general, participar en la vida associativa en la forma 
que reglamentàriament es determini. 

i) Exposar al Consell General tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de 
l’Associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
 
j) Presentar propostes al Consell General, dins del termini que a l’efecte s’estableixi.
 
k) Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries. 

l) Recórrer les sancions disciplinàries que se li hagin imposat davant la següent assemblea ordinària 
del Consell General que se celebri. 

m) Posseir un exemplar dels estatuts i dels Reglaments que s’elaborin. 

n) Impugnar els acords de l’assemblea general i de l’òrgan de govern, i proposar l’exercici de l’acció 
de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern.

2. Els representants dels associats a l’entitat tenen el ple exercici de tots els drets que corresponen 
estatutàriament o reglamentària a cadascun dels socis, sense necessitat d’habilitació específica al 
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respecte. 

3. Els membres honorífics tenen el dret d’assistir a les sessions ordinàries i extraordinàries del 
Consell General, amb veu, però sense vot. 

4. La condició de membre no és transferible.

Article 10. Deures dels membres 

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’Associació, participant i contribuint per al millor compliment 
dels objectius de l’Associació i al prestigi de l’entitat, tot comportant-se, amb l’Associació i la resta de 
membres de l’entitat amb esperit de col·laboració. 

2. Observar les normes establertes en aquests estatuts i col·laborar en la consecució de la finalitat de 
l’Associació. 

3. Respectar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de l’Associació. 

4. Contribuir amb aportacions en efectiu o en espècie per al funcionament de l’Associació. 

5. Cadascun dels membres ha de designar, de la manera prevista pel règim jurídic de la seva pròpia 
entitat, el seu representant a l’Associació. Un cop designats, ho ha de comunicar per escrit a la 
Presidència de l’Associació.  

Article 11. Pèrdua de la condició de membre

Els membres poden ser donats de baixa de l'Associació per algun dels motius següents:
 
a) Per baixa voluntària, comunicada prèviament per escrit al Consell General. 

b) Per actuar contra els interessos i objectius de l’Associació, o incompliment greu d’alguna altra de 
les obligacions estatutàries, segons acord del Consell General en exercici de la potestat disciplinària i 
després d’audiència de l’interessat, d’acord amb el que estableix el Títol V d’aquests estatuts, 
regulador del procediment disciplinari.
 
c) Per impagament de les quotes.

TÍTOL III. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 

Article 12. Òrgans de l'Associació 

1. L'Associació s’estructura en els òrgans següents: 

a) L’Assemblea General, que a tots els efectes es denomina Consell General. 
 
b) La Presidència i les Vicepresidències.
 
c) La Junta Directiva, que passa a denominar-se Comissió Executiva. 

d) La Secretaria. 

e) Les Comissions Tècniques. 

2. Tots el càrrecs s’exerceixen gratuïtament.

Article 13. El Consell General 

1. El Consell General, que està constituït per la totalitat dels membres de l’Associació, és l’òrgan 
sobirà que pot deliberar sobre qualsevol assumpte d’interès per a l’Associació, adoptar acords en 
l’àmbit de la seva competència i controlar l’activitat d’altres òrgans de govern. 
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2. La Presidència de l’Associació presideix les reunions del Consell General. En cas d’impossibilitat 
d’aquesta, l’ha de substituir la vicepresidència designada a l’efecte.

Article 14. Competències del Consell General 

El Consell General té les competències següents:

a) El nomenament i el cessament de la Presidència, les Vicepresidències, la Secretaria i també dels 
membres de la Comissió Executiva.

b) L’aprovació dels comptes anuals, el pla d’actuació anual, la gestió de la Comissió Executiva, i la 
memòria i el Pressupost anual de l’Associació.
 
c) Ratificar les conclusions i les propostes que li sotmeti la Comissió Executiva. 
 
d) L’aprovació de l’import de les quotes de contribució al finançament de l’Associació, incloent-hi les 
aportacions al patrimoni.
 
e) L’aprovació de la modificació dels estatuts de l’Associació, si escau, d'acord amb el que disposen 
l'article 15 i 18 d'aquests Estatuts.  

f) L’acord de transformació, fusió, federació i escissió de l’Associació amb altres entitats. 

g) La ratificació dels convenis de col·laboració signats per l’Associació amb altres entitats que li 
sotmeti la Comissió  Executiva. 

h) Aprovar els Reglaments que desenvolupin els estatuts, així com el reglament de règim intern. 

i) Resoldre els recursos que plantegin els socis contra els acords adoptats per la Presidència o la 
Comissió Executiva

j) L’aprovació del nomenament de socis honorífics de l’Associació. 

k) Resoldre els expedients disciplinaris i els recursos contra les sancions per faltes greus i molt 
greus, d'acord amb el que estableix l'article 29 d'aquests Estatuts. 

l) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública. 

m) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics, 
per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents. 

n) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan 
de l’Associació.
 
o) Acordar la dissolució de l’Associació.

Article 15. Convocatòria del Consell General 

1. El Consell General es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la seva 
Presidència, com a mínim dos cops a l’any: 

a) Dins el darrer trimestre de l’any per aprovar el pressupost i el pla d’actuació de l’any següent.
 
b) Dins el primer semestre de l’any, després del tancament econòmic, per aprovar els comptes i la 
memòria de l'exercici anterior. 

2. La Presidència, quan ho sol·liciti un 10% dels membres de l’Associació, pot convocar el Consell 
General amb caràcter extraordinari. L’assemblea extraordinària ha de tenir lloc en un termini màxim 
de trenta dies a comptar des de la sol·licitud de la mateixa. 

3. El Consell General es convoca mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim:
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- L’ordre del dia. 

- El lloc, que podrà ser diferent al del domicili social previst en aquests estatuts

- La data.
 
- L’hora de la reunió en primera convocatòria. 

4. Un nombre de membres que representi almenys el 10% dels socis pot sol·licitar a Presidència la 
inclusió d’un o més assumptes en l’ordre del dia de l’assemblea del Consell General, la qual haurà 
d'incorporar-los en l'esmentat ordre del dia. Si aquesta ja ha estat convocada, la sol·licitud s’ha de 
formular en el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista 
per a la reunió, a fi que es pugui informar tots els associats de l’ampliació de l’ordre del dia.

5. La convocatòria s’ha de comunicar, com a mínim, quinze dies abans de la data de la reunió, per 
correu electrònic dirigit a tots els membres d’acord amb la relació actualitzada d’associats que ha de 
tenir l’Associació. 

6. Com a mínim tres dies abans de la data de la reunió les persones convocades han de tenir a 
disposició l’acta de la sessió anterior i qualsevol altra documentació relativa als temes a tractar en la 
reunió, documentació que es pot remetre via digital. 

7. Si en l’assemblea general es pretén tractar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra membres 
de l’òrgan de govern o la separació d’aquests de llurs càrrecs, s’ha de convocar en el mateix acte 
una sessió extraordinària de l’assemblea general amb aquest punt com a únic punt de l’ordre del dia.

Article 16. Funcionament del Consell General 

1. Al començament de cada reunió del Consell General cal aprovar o esmenar l’acta de la sessió 
anterior. 

2. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, qui designi la Presidència de 
l'Associació. 

3. El Consell General es constitueix vàlidament quan el nombre de persones associades presents o 
representades sigui igual o superior a un terç dels membres integrants. 

Article 17. Representativitat dels vots 

A cada membre fundador i ordinari de l’Associació li correspon un vot.

Article 18. Acords del Consell General 

1. El Consell General pot adoptar qualsevol acord que no sigui contrari a la Llei, als estatuts o als fins 
de l’Associació. 

2. Els acords s’adopten, tret de les excepcions previstes en els paràgrafs següents, per majoria 
simple de vots dels seus membres presents o representats. Hi ha majoria simple quan hi han més 
vots afirmatius que negatius. 

És necessari el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents per prendre acords relatius a: 

a) L’aprovació del Pressupost, del pla d’actuació, dels comptes anuals, de la gestió dels òrgans de 
govern i de les aportacions en efectiu o en espècie dels socis per al funcionament de l'Associació. 

b) L’admissió dels socis ordinaris. 

c) La resolució dels expedients disciplinaris per les infraccions comeses pels socis i sòcies. 

3. Els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, escissió i dissolució de l’Associació 
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s'adoptaran en sessió extraordinària, convocada a aquests efectes, en la qual estiguin presents o 
representats més de la meitat del total de socis. L'aprovació es fa per majoria absoluta dels 
assistents. Si no s'assolís aquest quòrum d'assistència en primera convocatòria, s'adoptarien per 
majoria de dos terços dels vots presents o representats en segona convocatòria. A la convocatòria, 
s’informarà suficientment de la necessitat d’aquest quòrum.  

4. La votació del acords és a mà alçada. Ha de ser secreta si ho sol·liciten, almenys, el 10% dels 
associats presents o representats en la reunió.

5. Els associats que, per raó d’un conflicte d’interessos amb l’Associació, no puguin votar un 
determinat punt de l’ordre del dia no es computen als efectes d’establir la majoria necessària per a 
adoptar l’acord, llevat que aquest tingui per objecte la resolució d’un procediment sancionador, la 
destitució de la persona afectada com a membre d’un òrgan o l’exercici de l’acció de responsabilitat 
contra ella.

6. Els acords adoptats segons aquests estatuts vinculen a tots els membres de l’Associació, 
incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar, excepte en 
l’aprovació dels projectes i aportacions extraordinàries.

Article 19. La Presidència i les Vicepresidències.

1. La Presidència, l’ha d’exercir un Ajuntament o una administració local d’entre els que estiguin 
associats. 

2. A l’efecte d’escollir les vicepresidències, s’estableixen 5 blocs de representació: 

 a) Ajuntaments i administracions públiques 
 b) Universitats i entitats de formació professional
 c) Entitats de recerca i/o desenvolupament econòmic i/o tecnològic 
 d) Organitzacions socioeconòmiques  
 e) Empreses 
 
3. Hi ha un màxim de 5 vicepresidències, 1 per cada àmbit, i un mínim de 3, podent quedar vacants 
temporalment fins a 2 de qualsevol dels blocs. Cap entitat podrà ocupar més d’una vicepresidència ni 
directament ni indirectament mitjançant entitats dependents. El Consell General nomenarà la 
presidència i les vicepresidències, que seran proposades pels respectius blocs de representació. 

4. La presidència i les vicepresidències s’exerceixen per un període de quatre anys prorrogables, 
com a màxim, per un segon període de quatre anys. 

5. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot esdevenir-se 
per: 

a) Renúncia voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius. 
b) Baixa com a membre de l’Associació. 
c) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix el 
Títol V dels presents estatuts.

6. Les vacants que es produeixin en aquests òrgans s'han de cobrir en la primera reunió del Consell 
General que tingui lloc. Mentrestant, un membre del respectiu bloc de representació pot ser nomenat 
per la Comissió Executiva per cobrir la vacant provisionalment. 

7. Funcions de la Presidència del Consell General: 

a) Exercir l’alta direcció de l’Associació. 

b) Executar i vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell General. 
 
c) Elaborar, conjuntament amb la resta de membres de la Comissió Executiva, el pla d'actuació 
anual i la memòria d'actuació. 
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d) Representar judicial i extrajudicialment l’Associació. 

e) Signar en nom de l’Associació els contractes i convenis per a l’acompliment de les seves finalitats, 
acordats per la comissió executiva o el Consell General. 

f) Formar l’ordre del dia, convocar, presidir, dirigir, suspendre i aixecar les sessions del Consell 
General i de la Comissió Executiva.
 
g) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat 

h) Sol·licitar subvencions de les diferents Administracions públiques. 

i) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació. 

j) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General.

8. Funcions de les Vicepresidències: 

a) Són atribucions de les Vicepresidències les que la Presidència del Consell General li delegui i les 
que li siguin atribuïdes pel Consell General en execució dels seus acords.
 
b) Les Vicepresidències substitueixen la Presidència del Consell General en els casos de vacant, 
d’absència, impossibilitat i malaltia, per l’ordre que estableixi el Consell General o, si no n’hi ha, pel 
que disposi la Presidència del mateix.

Article 20. La Comissió Executiva 

1. La Comissió Executiva és l’òrgan col·legiat de caràcter permanent que administra i representa 
l’Associació, sense perjudici de les atribucions pròpies del Consell General com a òrgan suprem.
 
2. La Comissió Executiva estarà formada per la Presidència, les Vicepresidències i la Secretaria de 
l'Associació, escollits democràticament d'acord amb el disposa l’article 322-12 de la Llei 4/2008.

3. La Secretaria, que tindrà veu i vot, l'exercirà el membre que ho sigui de l’Associació; si no pogués, 
qui designi la Presidència. 

4. Les persones inhabilitades d’acord amb la legislació concursal no poden ésser membres de 
l’òrgan de govern de les associacions que duen a terme una activitat econòmica mentre no hagi finit 
el període d’inhabilitació.

5. Els membres de la Comissió Executiva entren en funcions un cop han acceptat el càrrec per al 
qual han estat escollits o nomenats. L’acceptació del càrrec per al qual han estat escollits o 
nomenats s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions. La durada del càrrec no pot excedir els 
quatre anys prorrogables, com a màxim, per un segon període de quatre anys.

Article 21. Drets i deures dels membres de la Comissió Executiva 

1. Els membres de la Comissió Executiva, per exercir llurs funcions, tenen el dret i el deure d’assistir 
a les reunions, d’informar-se sobre la marxa de l’Associació i de participar en les deliberacions i en 
l’adopció d’acords. 

2. Els membres de la Comissió Executiva han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon 
administrador, d’acord amb la llei i els estatuts, i servir el càrrec amb lleialtat a l’Associació, actuant 
sempre en benefici d’aquesta. Així mateix, han de guardar secret de les informacions confidencials 
relatives a l’Associació, fins i tot després d’haver cessat en el càrrec. 

3. Els membres de la Comissió Executiva responen dels danys que causin a l’Associació per 
incompliment de la llei o dels estatuts o per actes o omissions negligents en l’exercici de llurs 
funcions.
 
4. Els membres de la Comissió Executiva han de portar una comptabilitat ordenada, diligent, que 
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s’adeqüi a llur activitat, que la reflecteixi fidelment i que els permeti fer el seguiment cronològic de les 
operacions i elaborar els comptes anuals. Les anotacions s’han de fer d’acord amb els principis de 
comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.  

5. L’exercici de l’acció de responsabilitat ha d’ésser exercit d'acord amb el que disposa l’article 
322.17 de la Llei 4/2008.

6.  Els membres de la Comissió Executiva cessen en el càrrec per les causes següents: a)  extinció 
de la persona jurídica, b) Venciment del càrrec, llevat de renovació, c) Renúncia notificada per escrit 
d) Separació acordada pel Consell General e) Qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.

Article 22. Competències de la Comissió Executiva 

Es competència de la Comissió Executiva: 

a) Dirigir el procés de promoció, desenvolupament i participació per potenciar la zona industrial i 
tecnològica que comprèn tot l'eix de la C-17, i aprovar els documents que se’n derivin, d’acord amb 
les directrius aprovades pel Consell General. 

b) Dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei per tal de complir 
les finalitats de l’Associació; així mateix, complir les decisions preses pel Consell General, d’acord 
amb les normes, instruccions i directrius que aquest òrgan estableixi. 

c) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics, 
per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a la Presidència. 

d) Crear i potenciar les Comissions Tècniques que s’escaiguin, donant-ne compte al Consell General 
per tal d’aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, nomenar la 
presidència i secretaria tècnica de cadascun d’aquests grups i autoritzar els actes que projectin dur a 
terme. 

e) Lliurar al Consell General els resultats dels debats i dels treballs que es vagin elaborant en el 
decurs de les diferents fases del desenvolupament de la finalitat i proposar-li l’aprovació d’aquells 
acords que estiguin dins la seva competència. 

f) Aprovar les propostes dels pressupostos, les liquidacions de comptes, els plans d’actuació i els 
programes anuals d’activitats abans de ser presentats al Consell General. 

g) Aprovar la contractació, inclosa la del personal, que pugui tenir l’Associació i la despesa en 
general, dins les previsions pressupostàries. 

h) Acceptar subvencions de les diferents Administracions públiques i donacions de qualsevol tipus.  

i) Acordar els convenis de col·laboració de l’Associació amb altres entitats amb ratificació preceptiva 
posterior del Consell General. 

j) Proposar al Consell General la defensa legal dels interessos de l’Associació, sens perjudici de les 
competències atribuïdes a la Presidència. 

k) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte 
en la primera reunió del Consell General. 

l) Proposar els acords per a la fixació de la forma i import/s de la contribució al sosteniment de 
l’Associació per a l’aprovació preceptiva posterior del Consell General. 

m) Elaborar la proposta de pressupost i la liquidació dels comptes conjuntament amb la Secretaria 
de l'Associació. 

n) Qualsevol altra facultat que li delegui expressament el Consell General.



25

Article 23. Funcionament de la Comissió Executiva 

1. Presideix la Comissió Executiva el president de l'Associació.
 
2. Exerceix la Secretaria qui ho sigui de l’Associació; si no pogués, l'exerciria el vicepresident que 
designi la Presidència. 

3. La Comissió Executiva requereix per constituir-se la majoria simple dels seus membres. 

4. La Comissió Executiva es reuneix en sessió ordinària, amb convocatòria prèvia de la Presidència, 
almenys dos cops l’any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocada per la Presidència o a 
petició d’un terç del nombre de membres d’aquell òrgan. En tots els casos caldrà convocar als seus 
membres amb un mínim de cinc dies hàbils d’antelació. La convocatòria es farà per correu electrònic 
a la bústia que cada membre hagi notificat a la Secretaria a aquests efectes. Serà necessària la 
presència de la Presidència, de la Secretària i d’una Vicepresidència per a la vàlida celebració de la 
reunió.

5. Els acords de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple  dels seus membres presents o 
representats. Els acords presos s’han de fer constar en el llibre d’actes i els ha de signar la 
Secretaria i Presidència de la Comissió Executiva. En iniciar-se cada reunió, s’ha d’aprovar o ratificar 
l’acta de la sessió anterior. A cada membre de Comissió Executiva li correspon un vot.

6. Els acords de la Comissió Executiva poden ser recorreguts pels socis davant el Consell General, 
sense perjudici de la seva immediata executivitat a tots els efectes.

7. La Comissió Executiva es pot reunir mitjançant teleconferència, videoconferència, multiconferència 
o qualsevol altre sistema que no impliqui presència física dels membres, si la convocatòria s’efectua 
amb els requisits ordinaris i fent constar la circumstància de sessió no presencial. En aquests casos 
és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la 
possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al 
lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar membres assistents aquells 
que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència o hagin emès el vot per correu 
electrònic. La convocatòria de les reunions correspon a la Presidència i ha de contenir l’ordre del dia 
amb els punts a tractar. 

8. Es poden adoptar acords sense necessitat de reunió física, amb caràcter excepcional, a criteri de 
la Presidència, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, o correu electrònic, sempre 
que quedin garantits els drets d’informació i de vot, que quedi constància de la recepció del vot i se’n 
garanteixi l’autenticitat. En aquests casos, caldrà el vot afirmatiu de la meitat més un dels membres 
amb dret a vot.

Article 24. La Secretaria de l’Associació 

1. El Consell General ha de designar un membre per a la Secretaria de l’Associació, que s’encarrega 
d’estendre les actes de les reunions dels òrgans col·legiats i dels acords adoptats, així com de 
custodiar la documentació, lliurar, quan calgui, certificacions dels acords i també de portar els llibres 
de registre dels membres i acords de l’Associació. 

2. La funció de Secretaria comporta la de Tresoreria. És funció de la Tresoreria complir els deures 
comptables previstos en aquests estatuts, custodiar els llibres, presentar el balanç i l’estat de 
comptes de cada exercici al Consell General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de 
l’exercici següent. 

3. El membre que ostenti la Secretaria podrà proposar a la Comissió Executiva la contractació d’una 
altra persona física o jurídica que no sigui membre de l’associació per donar suport a les funcions de 
la Secretaria. 

4. El càrrec de secretari o secretària té una durada de quatre anys, prorrogable per un segon mandat 
de quatre anys més. 

5. El cessament del mandat abans d’extingir-se el termini esmentat anteriorment pot esdevenir-se 
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per: 

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els motius. 
b) Baixa com a membre de l’Associació. 
c). Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix el 
Títol V dels presents estatuts.

Article 25. Les Comissions Tècniques 
 
1. La Comissió Executiva pot constituir les Comissions Tècniques o Grups de Treball que consideri 
convenients, si bé n’haurà de donar compte al Consell General. 

2. Les Comissions Tècniques constituïdes presentaran almenys un cop a l’any el contingut dels seus 
treballs al Consell General.

TÍTOL IV. RÈGIM ECONÒMIC

Article 26. Patrimoni fundacional.
 

1. L’Associació no disposa de Patrimoni en constituir-se. 

2. El Patrimoni futur de l'associació es regula d'acord amb el que disposa l’article 323-2 de la Llei 
4/2008.

Article 27. Recursos econòmics 

1. L’Associació comptarà amb els següents recursos econòmics: 

a) Quotes anuals dels membres fundadors i ordinaris. 
b) Aportacions extraordinàries o vinculades a projectes. 
c) Aportacions voluntàries, subvencions o donacions, si escau. 
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se. 

2. El Consell General, quan aprovi el pressupost anual, ha de fixar les aportacions inicials i anuals 
dels socis. Aquestes poden ser en efectiu o en espècie. Les aportacions extraordinàries o vinculades 
a projectes s’han d’aprovar en cada cas, i només vinculen als membres que hagin votat 
favorablement el projecte.

Article 28. Pressupost i comptes anuals 

El pressupost anual de l’Associació l’elabora la Comissió Executiva i l’ha d’aprovar el Consell 
General.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, llevat el primer, que començarà el dia de l’acte 
de constitució i finalitzarà el 31 de desembre següent.

TÍTOL V. RÈGIM DISCIPLINARI

Article 29. Procediment disciplinari 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents 
poden anar des d'una amonestació fins a l’expulsió de l'Associació, segons el que estableixi el 
reglament intern. 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia o comunicació. 
En el termini de 10 dies, la Presidència nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i 
proposa la resolució en el termini de 30 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. 

El Consell General és l'òrgan competent per a resoldre els expedients disciplinaris. La resolució que 
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adopti haurà de ser motivada, i caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents. 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades pel Consell General, les persones 
interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant el 
primer consell general que tingui lloc.

TÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ

Article 30. Dissolució de l'Associació 

1. L’Associació es dissol per acord del Consell General convocat de manera extraordinària amb 
aquesta finalitat, i adoptat amb els requisits de quòrum establerts a l'article 19.3 d'aquests estatuts. 
L’Associació també es pot dissoldre per qualsevol de les causes previstes a l'article 324-4 de la Llei 
4/2008.

2. El procediment de dissolució seguirà el que disposa l'article 324-5 llei 4/2008.

Article 31. Liquidació i destinació del patrimoni 

1. Un cop acordada la dissolució, el Consell General adoptarà les mesures adients, tant pel que fa a 
la destinació del béns i drets de l’Associació com a l’extinció i liquidació de qualsevol operació 
pendent. 

2. En qualsevol cas, el possible patrimoni existent de l’Associació en el moment de la dissolució 
s’aplicarà a la realització d’activitats vinculades als objectius i finalitats de l’Associació, sense que es 
pugui distribuir entre el associats, i sempre segons allò que estableix l’article 314, apartats 4 a 8, de 
l’esmentada Llei 4/2008. “

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Comunicar a les entitats interessades. 

Alcalde: En farà la presentació el senyor Terrades. Endavant senyor Terrades.  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. El que estem aprovant, o portant a aprovació aquesta tarda és un 
instrument jurídic però que no té intenció de tenir estructura, perquè la voluntat és per tant l'esperit que 
hi ha al darrere de la creació d'aquesta associació, de la Xarxa C-17, és un esperit d'agregar, és un 
esperit col·laboratori.

Quin objecte té l'Associació? Doncs l'Associació té per objecte definir, desenvolupar, una estratègia 
de col·laboració, entre l'Administració pública, entre les empreses, entre els centres de recerca, entre 
les universitats que hi ha en aquest àmbit, les organitzacions empresarials, també les organitzacions 
sindicals.

Per fer què? Doncs bàsicament per incentivar l'economia productiva d'aquest entorn, l'economia 
productiva industrial i tecnològica des d'un eix potent, que comença a Mollet, i que acaba a Ripoll, 
amb extensions cap a Puigcerdà, i cap a Olot.

Per què? Perquè volem tenir, crec que totes les administracions locals d'aquest àmbit territorial, més 
enllà del color polític que pugui tenir cada ajuntament, volem tenir una visió més amplia de com 
s'articula el territori del nostre país. Massa vegades hem parlat d'articular els entorns metropolitans, 
que certament doncs defineixen i ajuden a entendre la potència d'aquest país, en tant que una de les 
regions europees, estic fent servir terminologia de la Unió Europea. Una de les regions europees amb 
més potencial econòmic malgrat tot, però el país també s'explica per la potència d'uns altres eixos. 
Poden llegir-se en l'àmbit de la B-30, de la que també en formen part, i d'aquest eix de la C-17, que 
penetra també cap a l'interior del país, i on  hi han comarques amb activitat industrial, sobretot en el 
sector agroalimentari molt potent.
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Per tant, aquesta Associació, com he explicat més d'una vegada, que pretén no ser només una 
Associació d'ajuntaments, o una agregació d'ajuntaments d'aquests territoris, del Vallés Oriental, 
d'Osona, del Ripollès, de la Cerdanya, o de la Garrotxa, perquè amb això no aniríem enlloc, el que es 
pretén és que justament totes les persones, totes les entitats, totes les organitzacions, també aquelles 
empreses a títol individual, que jo crec que aquí el que hem d'aspirar és també a agregacions 
individuals, sumin els seus coneixements per tal de potenciar aquests territoris. Entre altres coses, 
perquè l'objectiu no és altre, que la capacitat de creació de riquesa, de creació d'empreses, 
d'ocupació, en aquests territoris hi haguí més ocupació, per tant aquest potencial que podem potenciar 
tots plegats acabi revertint en forma de treball, de treball de qualitat de redistribució de riquesa sobre 
el conjunt de les persones, dels ciutadans i ciutadanes que vivim en aquests entorns.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi han demanades intervencions. Senyor Mur, per Acció 
Granollers, endavant  

Senyor Mur: Gràcies Alcalde: Una intervenció breu. Dir que estem d'acord amb aquesta  proposta de 
pertanya a aquest Grup C-17, diguem-ho així, l'article 27 dels estatuts, constitució en tot cas, parla 
dels recursos econòmics i en aquest cas parla d'aportacions dels diferents membres, de les diferents 
parts que en formen part, com a Ajuntament formarem part, i no ser si estan establerts aquestes 
aportacions econòmiques, i quines seran, era una mica aclarir aquest tema. Gràcies.  

Alcalde: En tot cas l'objectiu, i és una pregunta molt concreta, l'objectiu és posar en marxa 
l'Associació, és el que hem acordat el conjunt d'ajuntaments de la zona, jo diria de tots els colors 
polítics, i en tot cas, el perfilar com s'estructura, com acaba posant-se en marxa pel que fa el seu 
contingut específic, els hi correspon als propers governs. En tot cas, el que es genera és l'espai 
perquè el consens et porti cap a un itinerari concret. No se si hi ha alguna altra intervenció, no? En tot 
cas s'ha anunciat també el vot per unanimitat.  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

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

CIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIACIUTADANIA

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''ORDENANÇA REGULADORA DE LAORDENANÇA REGULADORA DE LAORDENANÇA REGULADORA DE LAORDENANÇA REGULADORA DE LA    
CREACIÓCREACIÓCREACIÓCREACIÓ,,,,    MODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS PREEXISTENTS DE DADES DEMODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS PREEXISTENTS DE DADES DEMODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS PREEXISTENTS DE DADES DEMODIFICACIÓ I SUPRESSIÓ DE FITXERS PREEXISTENTS DE DADES DE    
CARÀCTER PERSONAL DE LCARÀCTER PERSONAL DE LCARÀCTER PERSONAL DE LCARÀCTER PERSONAL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

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

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i del Reial 
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel què s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, ténen com a finalitat  garantir i protegir les llibertats públiques i 
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els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment, el seu honor i intimitat personal i 
familiar, pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal. 

La normativa citada resulta d’aplicació al sector públic pel què fa a les dades de caràcter personal 
registrades en suports físics, tant automatitzats com no automatitzats, que les faci susceptibles de 
tractament i per aquest motiu, per Resolució de l'alcaldia núm. 2438/2003, de 2 de desembre, va 
aprovar el document "Inventari de fitxers lògics" per poder adaptar a la normativa esmentada els 
fitxers de titularitat municipal que contenien dades de caràcter personal, tenint en compte l’exercici de 
les competències que l’ordenament jurídic atribueix als municipis, d'acord amb el que estableix l'art. 
20 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre esmentada, procedint a:

- La seva creació i posterior declaració davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades .
- La regulació del dret d’informació a les persones afectades en el moment de la recollida de dades de 
caràcter personal que s’inclouran en fitxers de titularitat municipal que contenen dades de caràcter 
personal.
- La regulació dels drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació davant del responsable del fitxer 
per part de les persones afectades. 
- L’establiment i regulació dels nivells de seguretat dels diferents fitxers de titularitat municipal que 
contenen dades de caràcter personal. 
- La regulació dels drets i obligacions del personal de l’Ajuntament de Granollers pel que fa al 
tractament de les dades contingudes als fitxers de titularitat municipal que contenen dades de caràcter 
personal. 
- La regulació dels drets i obligacions dels encarregats del tractament de fitxers de titularitat municipal 
que contenen dades de caràcter personal.

Posteriorment, l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2007 va aprovar el 
Document de seguretat per al tractament de dades de caràcter personal.

Actualment, l'Ajuntament de Granollers disposa de 28 fitxers de protecció de dades registrats a 
l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i atenent a aquesta quantitat de fitxers, per recomanació 
dels autors de l'auditoria sobre protecció de dades que periòdicament es fa a l'Ajuntament, s'ha 
considerat reduïr el número de fitxers, i per això, es suprimeixen fitxers que que s'agrupen en àrees 
temàtiques o per unitats directives, mantenint-se 5 fitxers a més del fitxer de videovigilància .

A tal efecte, l'art. 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal, requereix la creació dels fitxers de les administracions públiques mitjançant una 
disposició general publicada al butlletí oficial, i així també ho diu per la modificació i supressió de 
fitxers, la Recomanació 1/2011, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública, motiu pel qual, 
es considera necessari aquesta Ordenança que reguli la creació de nous fitxers i a la modificació i 
supressió de fitxers preexistents amb anterioritat .

Atès què l'article 61 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, estableix la competència del plenari de la Corporació per 
l'aprovació inicial de la referida Ordenança.

Atès que l'article 63 del Decret 179/1995 de 13 de juny esmentat, en relació a l'art. 178 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, l'Ordenança municipal s'ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de 
la Corporació.

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret ::::

IIII.... L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques 
només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada  al Butlletí Oficial de l’Estat o diari 
oficial corresponent.
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IIIIIIII.... L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’ 1 d’ octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades.

IIIIIIIIIIII.... La Recomanació 1/2011 de l’ Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, 
modificació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública .

IVIVIVIV.... En la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, i en el seu cas, en la 
legislació autonòmica.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la creació, modificació i supressió 
de fitxers de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Granollers, que s'adjunta.

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT l'ordenança municipal esmentada. 

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 UNANIMITAT

 
12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES IDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES IDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES IDICTAMEN RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES I    
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DAPROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D''''ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL    
CONSELL DE CIUTAT DE GRANOLLERSCONSELL DE CIUTAT DE GRANOLLERSCONSELL DE CIUTAT DE GRANOLLERSCONSELL DE CIUTAT DE GRANOLLERS

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

1111rrrr.... Per acord de Ple de data 27 de gener de 2015, s'aprovà la creació del Consell de Ciutat de 
Granollers i aprovar inicialment llur reglament d'organització i funcionament, establint-se 30 dies 
hàbils d'exposició pública a comptar des de l'endemà de la publicació del respectiu anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, publicació que es va produir en data 17 de febrer de 2015, finalitzant termini 
d'exposició pública el dia 24 de març de 2015, durant el qual les persones interessades han pogut 
presentar les al·legacions que han estimat pertinents.

2222nnnn. Durant el període d'exposició pública de l'esment Reglament, s'han formulat al·legacions per part 
de les següents persones:

- Sr. Gumersindo Durán Rodríguez, en data 3 de març de 2015, amb número de registre d'entrades 
2015004025.
- Sr. Reinaldo Ismael Silva Arpiani, en data 12 de març de 2015, amb número de registre d'entrades 
2015004722.
- Sra. Maria Niloa Villaverde Robledo, en data 12 de març de 2015, amb número de registre d'entrades 
2015004727.
- Sr. Antonio Sánchez Salgado, en data 12 de març de 2015, amb número de registre d'entrades 
2015004731.
- Sr. Francisco Castilla Sánchez, en data 12 de març de 2015, amb número de registre d'entrades 
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2015004732.
- Sr. Alejandro Cortés Lorca, en data 12 de març de 2015, amb número de registre d'entrades 
2015005054.

3333rrrr....    Atès l'informe del Cap del Servei de Secretaria General, de data 25 de març de 2015, el qual es 
reprodueix a continuació:

"El sotasignant JOSÉ CAÑAS CABALLERO, com a Cap del Servei de Secretaría General i Secretari de la 
Comissió Informativa de Planificació Estratègica i Ciutadana d 'aquest Ajuntament de Granollers,

I N F O R M A

Vistes les al·legacions presentades dins de termini pel senyor Gumersindo DURÁN RODRÍGUEZ, Reinaldo 
Ismael SILVA ARPIANI, Maria Niloa VILLAVERDE ROBLEDO, Antonio SÁNCHEZ SALGADO, Francisco 
CASTILLA SÁNCHEZ i Carlos Alejandro CORTÉS LORCA. al Reglament d'Organització i Funcionament del 
Consell de Ciutat de Granollers, aprovat inicialment per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 27 de 
gener de 2015, i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de dia  17 de febrer de 2015.

Atès que tots els escrits d'al·legacions presentats són idèntics en el seu redactat i forma .

El que sotasigna proposa a la Comissió Informativa de Planificació Estratègica i Ciutadania , el següent:

PRIMER.- Estimar i desestimar les al·legacions presentades , en base els següents arguments:

1] DESESTIMAR Al·legació Article 1. Definició:

No es pot admetre que el Consell sigui un "òrgan amb caràcter vinculant", per quant, d'acord amb el què 
preveuen els art. 130, 131 i 139 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals-ROFRJ, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i pel que estableix l'art. 27 del Reglament 
Orgànic Municipal, "Els Consells Sectorials son òrgans consultius mixts integrats per membres de la Corporació, 
ciutadans i representants i associacions, que té com a competència l'emissió d'informes i propostes no 
preceptius ni vinculants en relació a les iniciatives municipals que incideixen sobre el sector de l'activitat que 
constitueix l'objecte de cada Consell".

2] DESESTIMAR Al·legació Article 2. Objecte:

Pel mateix motiu que el punt 1] anterior.

3] DESESTIMAR Al·legació Article 3. Finalitats:

No s'admet el canvi d'assistir pel de compartir, per quant, "assistir" es una manera de col·laborar amb 
l'Ajuntament i d'ajudar en la definició de les grans línies de la política i gestió municipal, alhora que, "compartir" 
es reforçar el caràcter d'integrar la participació dels ciutadans i de les associacions en assumptes municipals .

4] ESTIMAR Al·legació Article 3.1.c):

S'admet aquesta al·legació, en el benentès que l'assessorament no té el caràcter ni preceptiu ni vinculant .

5] ESTIMAR en part Al·legació Article 3.1.e):

S'admet parcialment aquesta al·legació, quan al concepte d'interès general, en virtut de l'art. 130 del ROFRJ 
esmentat, i per tant, caldrà afegir-ho a la definició d'aquest apartat e).

No s'admet l'al·legació en quant que només sigui el Ple qui encomani els temes a debatre, sinó que també ho 
pugui fer l'alcalde/essa com a representant de l 'Ajuntament.

6] DESESTIMAR Al·legació Article 4:

Es desestima en virtut del que estableixen els art . 131 del ROFRJ esmentat i l'art. 23 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú-LRJAP, que 
regula que en tots els òrgans col·legiats, haurà d'haver un President, què es qui ostenta la representació del 
mateix.

En tot cas, i en virtut dels art. anteriors, es procedent canviar Presidència per President .

7] DESESTIMAR Al·legació Article 5.1.c):
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No es pot admetre aquesta al·legació, perquè, atenent al número d'AAVV actualment existents, no 
garanteix que la seva representació tingui correlació i sigui equiparable a la representació dels altres grups de 
representació.

8] DESESTIMAR Al·legació Article 5.1.e):

No s'admet aquesta al·legació, per quant, la creació del Consell ve implícita el nomenament previ de les 
persones designades per l'Ajuntament que l'han de composar, a més que, l'argument de l'al·legant fa inoperant 
que s'hagi de fer consulta amb posterioritat .

9] DESESTIMAR Al·legació Afegir apartat g) a l'article 5.1:

No es considera oportú afegir aquest apartat g), i per tant, es desestima aquesta al·legació, perquè es tracta de 
completar el paràgraf c) del mateix art. 5, que haurà de dir: "c) Aquelles persones que a títol individual siguin 
convidades a participar pel President/a en les comissions de treball, o bé, les què siguin autoritzades pel 
President/a participar en aquestes comissions, a petició prèvia de les Associacions, entitats i ciutadans".

10] ESTIMAR Al·legació paràgraf després article 5.1.f):

Pels mateixos motius esmentats en l 'apartat 6] anterior.

11] DESESTIMAR Al·legació Article 5.2.a):

Al no tenir caràcter vinculant, es desestima pels mateixos motius que els esmentats en l 'apartat 1] anterior.

12] DESESTIMAR Al·legació Article 5.2.e):

Es desestima, per haver-se desestimat l'al·legació formulada a l'art. 12.2.g) [vid apartat 21].

13] DESESTIMAR Al·legació Article 5.3:

No es pot admetre, per quant l'art. 5.1 ja determina per qui estarà integrat el Consell, sense que hagi una 
selecció prèvia, i per tant, la resolució de l'alcalde/essa es limitarà a nomenar a persones que correspongui a un 
dels membres de l'art. 5.1.

14] ESTIMAR Al·legació Article 6.2.a):

Pels mateixos motius esmentats en l 'apartat 6] anterior.

15] DESESTIMAR Al·legació Article 8.4:

Al no tenir caràcter vinculant, es desestima pels mateixos motius que els esmentats en l 'apartat 1] anterior.

A més, la participació queda més garantida quan s'emetin vots particulars o motivats en l'ordre de la 
transparència de la participació ciutadana .

16] ESTIMAR Al·legació Article 9.1:

S'estima aquesta al·legació, perquè es considera apropiat canviar "si s'escau", pel de "en qualsevol cas", com 
diuen els al·legants.

17] ESTIMAR Al·legació Article 10.3:

Pels mateixos motius esmentats en l 'apartat 6] anterior.

18] DESESTIMAR Al·legació Article 11.3:

Es desestima, perquè la proposta de nomenament dels membres de les comissions de treball, es atribució del 
President del Consell, en virtut de l'art. 12.h) del mateix Reglament.

19] ESTIMAR Al·legació Títol Article 12:

Pels mateixos motius esmentats en l 'apartat 6] anterior.

20] DESESTIMAR Al·legació Article 12.2.c):

Es desestima aquesta al·legació, perquè d'acord amb el que estableix l'art. 23.b) de LRJADP esmentada, 
correspon al President del Consell acordar la convocatòria de les sessions i la fixació de l 'ordre del dia.
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21] DESESTIMAR Al·legació Article 12.2.g):

Es desestima aquesta al·legació, per quant es considera que ha de ser funció del President, perquè aprovar la 
participació d'experts o de persones de reconeguda vàlua, tant al Plenari com a les comissions de treball, ha de 
ser previ a la celebració el Plenari i de les comissions de treball , per tal què puguin participar en el tractament del 
tema concret pel qual han estat requerits . 

22] DESESTIMAR Al·legació Article 12.2.h):

Es desestima, perquè la competència per a la creació de les comissions de treball és del plenari (art. 11.2) a 
proposta del President (art. 12.2.h), que haurà especificar la composició, objectius, calendari i règim de 
funcionament de cada comissió, per tal que pugui tenir contingut a la proposta .

23] ESTIMAR Al·legació Article 12.2.i):

Es proposa deixar sense efecte aquest apartat i), en virtut de l'apartat anterior h) del mateix article, i no ser 
incompatible pel que regula l'art. 11.2.

24] DESESTIMAR Al·legació Article 13.1:

Quant a l'al·legació en aquest article, es desestima perquè les funcions del/de la Secretari/a es l"a comprensiva 
de la fe pública i l'assessorament legal preceptiu de forma independent i, per tant, els seus informes no poden 
ser consensuats".

25] DESESTIMAR Al·legació Article 13.2:

Es desestima pel mateix motiu que l'esmentat en l'apartat 24.b] anterior.

SEGON.- Com sia que s'ha observat una errada en el redactat de l'art. 13.1, es proposa rectificar l'errada en 
virtut de l'art. 105 de la Llei 30/1992 de la LRJAP, donant-li el redactat següent:

"1. El/La Secretari/a del Plenari i de la Comissió Permanent correspondrà al/a la Secretari/a de la 
Corporació o persona en qui delegui".

TERCER.- Aprovar definitivament el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de Ciutat de 
Granollers, amb la inclusió de les al·legacions estimades i la rectificació de l'errada observada, i, 
conseqüentment, trametre còpia d'aquest expedient al Departament de Governació i Administracions Públiques 
de la Generalitat de Catalunya, i posteriorment, es publiqui el text íntegre d'aquest Reglament, al Butlletí Oficial 
de la Província, per a la seva entrada en vigor.

No obstant, la Comissió Informativa de Planificació Estratègica i Ciutadania , decidirà el què consideri oportú."

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

3333rrrr.-.-.-.- Art. 105 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públicques i Procediment 
Administratiu Comú.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Estimar les al·legacions presentades per les persones relacionades al punt segon de la part 
expositiva d'aquest acord, que afecten als articles 3.1 lletres c) i e), 5.1 lletra f), 6.2 lletra a), 9.1, 10.3, 
al títol de l'article 12 i a l'apartat 2 lletra i) d'aquest article.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Desestimar les al·legacions presentades per les persones relacionades al punt segon de la 
part expositiva d'aquest acord, que afecten als articles 2, 3, 4, 5.1 lletra c),  5.2 lletres a) i e) i apartat 3,
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8.4, 11.3, 12.2 lletres c), g), i h), i 13 apartats 1 i 2.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Corregir l'errada en el redactat  l'article 13.1, en virtut de l'art. 105 de la Llei 30/1992 de la 
LRJAP, donant-li el redactat següent:

"1. El/La Secretari/a del Plenari i de la Comissió Permanent correspondrà al /a la Secretari/a de la 
Corporació o persona en qui delegui".

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-Aprovar definitivament el Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de Ciutat de 
Granollers, amb la inclusió de les al·legacions estimades i la rectificació de l'errada observada, i, 
conseqüentment, trametre còpia d'aquest expedient al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya, i posteriorment, es publiqui el text íntegre d'aquest 
Reglament, al Butlletí Oficial de la Província, per a la seva entrada en vigor, i que tot seguit es 
transcriu:

"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 
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 als poders públics 
municipals i implicar de forma activa al 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.



35

b) Conèixer i debatre els projectes estratègics de Granollers, els grans projectes urbans i de desenvolupament 
social i econòmic de la ciutat.
c) Informar i assessorar 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 d'interès general 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.
• La Comissió Permanent.
• Les comissions de treball.

És òrgan unipersonal:
• El/la President/a.

Article 5. El Plenari
1. El Plenari estarà integrat pel President/a, el Secretari/a i els/les 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 dels apartats c) i d) 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 siguin requerits pel President/a:
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 /a municipal.
c) Aquelles persones que a títol individual siguin convidades a participar pel President/a en les comissions de 
treball, o bé, les que siguin autoritzades pel President/a a participar en aquestes comissions, a petició prèvia de 
les associacions, entitats i ciutadania.
2. Les atribucions del Plenari són les següents :
a) Emetre informes 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/essa 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 del/la President/a.
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 
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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
1. Per a la vàlida constitució de l'òrgan, a l'efecte de la celebració de les sessions, es requereix la presència 
del/la President/a i del/la 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, el/la President/a 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/la 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/la Secretari/a n'ha d'estendre acta, la qual ha de recollir de forma succinta les opinions 
emeses, el resultat del debat i, en qualsevol cas, 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 operativess 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 pel President/a 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 del/la 
President/a 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:
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.
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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.

Article 13. La Secretaria
1. El/la Secretari/a del Plenari i de la Comissió Permanent correspondrà al/la Secretari/a de la Corporació o 
persona en qui delegui.
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 /la 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/da
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 .

Article 18. Durada del mandat
1. El mandat dels membres del Consell és de quatre anys. El/la President/a 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."

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
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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 MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    22222222    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    ((((3333)))),,,,    i  di  di  di  d''''AGAGAGAG    ((((1111)))),,,,    iiii    1111    abstencions  del Grup Municipal  ICVabstencions  del Grup Municipal  ICVabstencions  del Grup Municipal  ICVabstencions  del Grup Municipal  ICV ----EUiAEUiAEUiAEUiA    ((((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

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DE LES TARIFES DEL SERVEI D’AUTO TAXIDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DE LES TARIFES DEL SERVEI D’AUTO TAXIDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DE LES TARIFES DEL SERVEI D’AUTO TAXIDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ INICIAL DE LES TARIFES DEL SERVEI D’AUTO TAXI    
PER A LPER A LPER A LPER A L''''ANYANYANYANY    2015201520152015

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

Per acord del Ple de data 30 de juny de 2014 es va aprovar el conveni de cooperació intermunicipal a 
subscriure entre els Ajuntaments de Granollers, Les Franqueses, Lliça d'Amunt i Canovelles, per a la 
prestació conjunta del servei del taxi en l'àmbit territorial dels municipis esmentats. Aquest conveni es 
va formalitzar en data 19 de gener de 2015.

L’acord quart d’aquest conveni preveu que els Ajuntaments signants es comprometen a harmonitzar 
les tarifes urbanes dels serveis de taxi que tinguin origen i destinació en qualsevol dels seus termes 
municipals, de manera que tinguin els mateixos conceptes i imports. Pel que fa a la tarifa interurbana 
aplicable, serà l’aprovada pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya .

En data 27 de novembre de 2014, el senyor Francisco Rodríguez Brígido, en representació del 
Sindicat del Taxi de Catalunya i en representació del  “Colectivo de Taxis Granollers” presenta en el 
Registre general un escrit en el que sol·licita l'aprovació de les tarifes per a l’any 2015 pel servei de 
taxi de la localitat, atenent a la nova situació creada per la formalització del conveni indicat en data 19 
de gener de 2015,  que implica la prestació conjunta del servei de taxi als municipis de Canovelles, 
Les Franqueses del Vallès i Lliçà d'Avall. Aquesta sol·licitud s’acompanya de la següent 
documentació:

• Document acreditatiu de la personalitat del sol·licitant i de la seva legitimació .

• Títols administratius necessaris per al desplegament de l’activitat . 
• Memòria i estudi econòmic que serveix de base a la proposta de tarifes.

En data 10 de desembre de 2014, es va celebrar una reunió a la que van assistir diferents tècnics 
municipals dels ajuntaments de Les Franqueses del Vallès, de Lliçà d'Amunt, de Canovelles i de 
Granollers en la que es posa de manifest el següent: 

• La sol·licitud agafa com a referència l'estructura tarifària vigent per al servei del taxi a l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. La comparativa té sentit atesa la nova situació creada per l'ampliació de 
l'àrea de prestació de serveis, que passa de ser únicament el terme municipal de Granollers, de 15 
km2 i de 60.000 habitants; a la suma de termes dels quatre municipis, que suposa donar servei a prop 
de 100.000 habitants en un territori d'uns 72 km2.

• L'estructura tarifària que se sol·licita passa a tenir de  2 a 3 trams, que són: 

Tarifa 1: dies laborables, de dilluns a divendres, de 8 a 20 hores. 
Tarifa 2: dies laborables, de dilluns a divendres, de 20 a 8 hores. 

dissabtes, diumenges i dies festius, de 6 a 20 hores. 
              dilluns i laborable després de festiu de 0 a 8 hores. 



39

Tarifa 3 : dissabtes, diumenges i dies festius, de 0 a 6, i de 20 a 24 hores. 

• Simplifica la configuració del preu resultant d’una “carrera” pel fet de treure bona part dels 
suplements aplicables. La major part del cost d’un viatge ve marcat pel recorregut efectua o per les 
aturades en aquest recorregut. Els suplements que es mantenen són molt clars: el que correspon a 3 
nits especials (Nadal, cap d’any i Sant Joan) i el d’1 euro fins a 4 maletes. 

• Suposa una adaptació a la nova estructura legal de la “Prestació conjunta del servei de taxi en 
els municipis de Granollers, Canovelles, Les Franqueses i Lliçà d'Amunt, i s'adapta segons l'estructura 
tarifària de què disposa l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

La proposta d'acord relativa a l'informe favorable a la proposta de tarifes presentada en data 27 de 
novembre, signada en data 6 de febrer de 2015, per part del regidor delegat de serveis municipals ha 
estat notificada a les agrupacions d'empresaris i treballadors més representatives dels sector i a les 
agrupacions de consumidors i usuaris per tal que en el termini de quinze dies hàbils poguessin 
presentar les al·legacions que estimessin adients, sense que en aquest termini s'hagi presentat cap 
al·legació.

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET

L’article 31.1 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol del taxi, preveu que la determinació de les tarifes 
d’aplicació dels serveis urbans de taxi ha d’ajustar-se a la normativa vigent en matèria de preus. Les 
tarifes han de garantir en tot moment la cobertura del cost del servei i assegurar un benefici 
empresarial raonable. 

Els articles 2 i 3, 5 i 6 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats regulen els requisits que ha de contenir la sol·licitud presentada per l’entitat 
que realitza el servei, així com el procediment a seguir per tal que finalment la Comissió de Preus de 
Catalunya aprovi les tarifes corresponents.  

La Disposició Addicional Primera del Decret 149/1988, de 28 d’abril, preveu que per a l’actualització 
dels preus i les tarifes a què es refereix aquest Decret es podran establir sistemes simplificats i el 
Decret 339/2001, de 18 de desembre, regula aquest sistema simplificat per a l’actualització dels preus 
i les tarifes corresponents al servei d’autotaxi . 

La Comissió de Preus de Catalunya en sessió celebrada en data 10 de desembre de 2014 va aprovar 
l’increment mitjà de tarifes del servei d’auto-taxi per a l’any 2015 del 0,6%.

No obstant, l’article 2.2 del Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema 
simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre 
el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, preveu que es manté el sistema ordinari 
d’aprovació de preus i tarifes regulat al Decret 149/1988, de 28 d’abril, per a totes les empreses 
subministradores o prestadores de serveis que no optin pel sistema simplificat . 

L'article 86 del Reglament d'Autotaxi publicat al DOGC núm. 2116 de data 18 d'octubre de 1995 
preveu que en l'expedient que s'instrueixi per l'Ajuntament de Granollers per a l'establiment de les 
tarfies obligatòries es donarà audiència, en el temrini de quinze dies hàbils a les agrupacions 
d'empresaris i de treballadors més representatives del sector, i també a les de consumidors i usuaris i 
que un cop fixades les tarifes, l'Ajuntament de Granollers les sotmetrà a l'aprovació dels òrgans 
competents de la Generalitat de Catalunya. en matèria de control de preus. 

L'article 87 del Reglament d'Autotaxi publicat al DOGC núm. 2116 de data 18 d'octubre de 1995 
preveu que la revisió de les tarifes la tramitarà l'Ajuntament de Granollers d'ofici o a petició dels 
titulars de les llicències, o, si s'escau, de les associacions profesionals o d'usuaris i que les tarfies 
s'actualitzaran cada 1 de gener a partir de l'increment de costos d'explotació dels serveis més l'IPC 
que s'estableixi per l'any.

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    
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PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER – Informar favorablement la proposta de tarifes per a l’any 2015 pel servei d’auto-taxi del 
municipi de Granollers presentada en data 27 de novembre de 2014 pel senyor Francisco Rodríguez 
Brígido, en representació del Sindicat del Taxi de Catalunya i en representació del  “Colectivo de Taxis 
Granollers” i que s’indica a continuació:

TarifaTarifaTarifaTarifa     1111                                            

baixada de bandera 2,95 €
km. de recorregut 1,07 €
hora d'espera 21,23 €

TarifaTarifaTarifaTarifa     2222    

baixada de bandera 2,95 €
km. de recorregut 1,30 €
hora d'espera 21,70 €

TarifaTarifaTarifaTarifa     3333 

baixada de bandera 2,95 €
km. de recorregut 1,40 €
hora d'espera 21,70 €

SuplementsSuplementsSuplementsSuplements  

nits especials 3,10 €
(23/6, 24/6, 24/12, 25/12, 31/12, 1/1) 
maletes 1,00 €
vehicles de 7 places amb més de 4 passatgers 3'10 €

EmissoraEmissoraEmissoraEmissora  

preu màxim fins al lloc de recollida        

 T1           3,40 €
 T2           4,20 €
 T3           4,50 €

SEGONSEGONSEGONSEGON -   Notificar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, al Colectivo de Taxis de 
Granolles, al Sindicat de Taxistes de Catalunya, a l'Ajuntament de Canovelles, a l'Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i a l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt.  

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    20202020    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)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111)))),,,,    iiii    3333    abstencions  del Grup Municipal  del PPabstencions  del Grup Municipal  del PPabstencions  del Grup Municipal  del PPabstencions  del Grup Municipal  del PP     ((((3333))))

 
14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS ACORDS PRESOS PER LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS ACORDS PRESOS PER LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS ACORDS PRESOS PER LDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR ELS ACORDS PRESOS PER L''''AMTU A LAAMTU A LAAMTU A LAAMTU A LA    15151515    AAAA....    
ASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERALASSEMBLEA GENERAL

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

En data 13 de febrer de 2015, amb número de registre 2015002625 va tenir entrada en aquest 
Ajuntament escrit de l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) posant en coneixement els 



41

acords presos a l'Assemblea General de dita Agrupació el passat dia 9 de desembre de 2014.

Entre altres acords es van modificar els Estatuts de l'AMTU, i aquests van ser aprovat per unanimitat 
dels membres assistents.

L'Ajuntament de Granollers,  no s'han interposat al·legacions en el termini establert fins el dia 10 de 
març de 2015.

L'AMTU s'empara legalment en els articles 133 a 136 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 així mateix amb la Llei 
4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil Català , relatiu a persones jurídiques

L'Assemblea General de l'AMTU té la potestat per modificar els Estatuts i prendre els acords que 
considerin oportuns els seus membres, d'acord amb l'establert als article 322 a 324 de la Llei 4/2008, 
de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil Català, relatiu a persones jurídiques, així com amb 
l'establert a l'article 7,3-c dels Estatuts 

D'acord amb l'establert a l'article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, les administracions consorciades hauran de 
ratificar-se.amb els acords presos a l'Assemblea.

En data 19 de març de 2015, la lletrada de la Direcció de Serveis de Manteniment de Ciutat i 
Seguretat ha emès informe relatiu als acords presos per l 'AMTU.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Articles 133 a 136 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 així mateix amb la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer 
del Codi Civil Català, relatiu a persones jurídiques

Article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals,

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Ratificar els acords aprovats en la 15a Assemblea General de l'Agrupació de Municipis amb 
Transport Urbà, relatius a tancament del Pressupost General de 2014 i aprovació del Pressupost 
General de 2015; aprovació de les quotes dels ens locals membre de l'AMTU per l'anualitat de 2015 i 
acord de modificació dels Estatuts de l'Agrupació.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'AMTU 

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

 
15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ  INICIAL DEL  MANUAL DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ  INICIAL DEL  MANUAL DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ  INICIAL DEL  MANUAL DDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ  INICIAL DEL  MANUAL D''''ACTUACIÓ PER AACTUACIÓ PER AACTUACIÓ PER AACTUACIÓ PER A    
INUNDACIONSINUNDACIONSINUNDACIONSINUNDACIONS ....

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

L'Acord GOV/14/2015, de 10 de febrer, pel qual s'aprova la revisió del Pla especial d'emergències per 
inundacions de Catalunya (INUNCAT), estableix els municipis obligats a disposar d'un pla 
d'inundacions, entre els qual es troba Granollers.
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L'INUNCAT quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya, els aspectes fonamentals per a 
l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de les èpoques de perill i 
desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de recolzament per als treballs 
d'actuació en cas d'emergència.

El pla d'actuació municipal analitza els mateixos aspectes que l'INUNCAT, però en l'àmbit municipal. 
És d'aplicació en cas de fortes pluges que modifiquin la dinàmica del municipi, o bé es produeixin 
inundacions per desbordament del riu Congost.

Per acord de Ple de data 30 de novembre de 2004, va ser aprovat el Pla Municipal per a  Inundacions, 
que va estar homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el febrer de  2005.

D'acord amb l'article 24 de la  Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, els plans 
han d'ésser revisats periòdicament, a fi de mantenir-ne plenament la seva capacitat operativa.

Des del Servei de Protecció Civil s 'ha realitzat la revisió del Manual d'Actuació per a accident greus en 
establiments amb substàncies perilloses, per tal de preveure i prevenir qualsevol possible accident en 
un d'aquests establiments que pugui afectar a bona part de la població i el seu ritme diari, i per 
planificar la resposta en cas d'emergència.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,  correspon als plens dels 
ajuntaments "aprovar el Pla bàsic d'emergència municipal, els plans específics municipals, els plans 
d'actuació municipal i, en general, qualsevol altre instrument de planificació de protecció civil d'àmbit 
municipi.

Article 18 de la Llei 4/1997, Els municipis que tenen riscs concrets, com ara riscs d'inundacions,   
poden elaborar plans específics municipals. "Aquests plans s'han d'elaborar i aprovar seguint el 
mateix procediment que l'emprat per als plans bàsics d'emergència municipal."

Article 17, de la Llei 4/1997, "Els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les 
corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la comissió 
municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar inicialment el  Manual d'Actuació per a inundacions, que s'incorpora  a aquest acord.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre a informació pública el Pla, publicar l'anunci al  Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de 
l'Ajuntament,  per un termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província, a efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Transcorregut aquest termini, sense presentar al·legacions l'acord esdevindrà definitiu, sense 
més tràmit i es procedirà a la sol·licitud d'homologació per part de la Comissió de Protecció Civil de 
Catalunya. 
 

Alcalde: Molt bé. Té la paraula per explicació, la regidora de Protecció Civil, Maria del mar Sánchez. 
Endavant.  

Senyora Sánchez: Gràcies Alcalde. El Pla d'actuació municipal per inundacions que portem avui a 
aprovació inicial és una revisió del Pla que va ser aprovat el 2005. Segons el Pla d'Inundacions de 
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Catalunya, INUNCAT, revisat el 10 de febrer d'aquest any, 2015, Granollers té un risc mitja per 
inundacions, la qual cosa ens obliga a disposar d'un Manual d'actuacions.

Durant aquest període de temps, hi ha hagut diverses modificacions a les lleres del riu Congost, i a la 
riera Carbonell, així com la construcció de ponts i passeres. Aquestes obres es van fer amb 
l'aprovació de l'Agència Catalana de l'Aigua, que és qui té la competència sobre la llera. Dir que en 
cap cas aquestes modificacions i obres realitzades constitueixen una dificultat o obstacle en la 
circulació del riu en altes crescudes, i no modifiquen la capacitat hidràulica del riu. Tenint en compte 
aquestes modificacions i els estudis realitzats per l'ACA i la Direcció General de Protecció Civil, 
s'estableixen les zones afectades per una possible crescuda del riu. Amb aquestes dades es permet 
definir la població que hauria de ser evacuada i on podria ser acollida i amb quins mitjans .

Cal remarcar que les alçades de la làmina d'aigua sobreeiximents de la llera, l'anomenat calat en el 
pla no superant el metre d'alçada. En aquest Pla, també es recullen les actuacions que es fan quan hi 
ha avisos del servei meteorològic de Catalunya per intenses pluges i llarga acumulació d'aigua. Així 
doncs abans de períodes plujosos es fa una revisió dels punts negres perquè estiguin nets, i a punt 
d'acollir les quantitats d'aigües visades. Aquests punts negres van ser definits al llarg de l'experiència 
d'anys anteriors, en què es repetien patrons de punts inundables. Des de fa 6 anys ens avancem a 
tenir-los llestos abans de l'arribada de pluges o després d'un llarg període també de pluges.

Com tots els Plans d'Actuació Municipal, se segueix l'estructura definida per la Direcció General de 
Protecció Civil, es contempla com s'activarà l'emergència, qui forma part dels equips d'actuació i com 
es tornarà a la normalitat. S'aprofita també per actualitzar els recursos municipals i el llistat d'aquelles 
empreses que poden col·laborar en cas que sigui necessari. Com el document de recursos ha de ser 
genèric per qualsevol Pla municipal, no només es detallen les empreses específiques per un risc 
d'inundacions, sinó que consten totes les empreses en què l'Ajuntament hi ha treball en diferents 
ocasions. En cas d'una emergència, alhora de decidir l'empresa que pot recolzar les actuacions, serà 
el tècnic que pertoqui el que aconsellara les empreses que poden tenir el material o recurs humà que 
pot ajudar.  Bé, per acabar, voldria agrair a la tècnica de Protecció Civil, la Cinta Salvany, la feina feta 
en la redacció d'aquest Pla i en els plans que tenim aquí a la casa aprovats.

Alcalde: Moltes gràcies. En aquest apartat hi han demanades intervencions, per part de, senyor Mur, 
endavant  

Senyor Mur: En tot cas només per dir que vaig enviar unes preguntes a la Regidora i com no vaig tenir 
la resposta, les faig ara. En definitiva li deia en el correu que no eren condicionants per votar -hi a favor 
o en contra. Però hi havia dues reflexions a fer, una era el tema dels números d'emergència, quan 
s'explica l'estructura de l'Equip d'Emergència, a l'Alcalde evidentment i a la Regidora de Protecció 
Civil, se signen uns números d'emergència, perdó, s'identifiquen els seus números mòbils, la proposta 
que jo feia era la de què aquests números fossin números d'emergència i que per tant, indistintament 
de qui fossin les persones que ocupessin aquests càrrecs, poguessin anar-se passant d'una persona 
a una altra, de manera que aquest número d'emergència sempre seria el mateix, si no ho fem així, 
quan, si és el cas, es canvien les funcions dels responsables d'emergències haurem de canviar els 
números en el Pla d'inundacions.

I l'altra reflexió, reflexió o en tot cas pregunta, era al final del document, hi ha una relació d'empreses 
privades que poden fer una aportació de material en cas d'una emergència o inundació, però allà 
s'expliquen quines són les empreses però no quins tipus de materials poden aportar, jo no se si això, 
la meva pregunta era: està identificat en algun altre document, per tant tenim molt clar que quan 
truquem a l'empresa tal ens podrà subministrar no se que o si és una relació d'empreses, que és molt 
exhaustiva a més a més, perquè n'hi ha una pila, però si tenim clar que ens pot subministrar cada un, 
si no tindríem un problema. Gràcies.



44

Alcalde: Alguna altra intervenció? El senyor Casasnovas? No? Per part del Partit Popular, el senyor 
Gutiérrez té la paraula, endavant,

Senyor Gutiérrez: Sí, gràcies Alcalde. Nos presentan este Plan   Nos presentan este plan en el que, a 
pesar de reconocer que es complejo, hay unos errores que a nuestro entender no se pueden dejar 
pasar por alto.

En  la información que nos dan, que no dejan de ser datos  estadísticos, entendemos que hay una falta 
de atención en su elaboración, como ya les hemos dicho en más de una ocasión.

La revisión del Manual de actuación está hecha en el presente mes de marzo. Creemos que esta 
revisión debería hacerse más tarde, es decir, cuando dispusiéramos de todos los datos a fecha 31 de 
diciembre del año anterior, pues con ello tendríamos un censo actualizado, y no el que se nos 
presenta que corresponde al 31/12 de 2013, en lugar del 14. Al mismo tiempo no tener en cuenta que 
hoy se han aprobado, se han dado a conocer, los datos a 01/01/2015, quiero decir que, bueno, se 
podrían haber incluido los habitantes que habían a 31/12/2014.

Lo mismo pasa en el apartado de núcleo de población/zona industrial, en el que también se reflejan 
los datos a 31/12/13.
Y que por cierto los habitantes censados, no se corresponden con el núcleo de población, cuando, a 
nuestro entender, deberían coincidir.             En cuanto a los anexos generales en el apartado de 
medios y recursos particulares, las empresas proveedoras del Ayuntamiento hay empresas que o bien  
ya no existe, o bien están en otra ubicación. Y además en la mayoría de proveedores no existe 
número de teléfono, pues de los 400 proveedores que hay en Granollers, en 2/3 de ellos no consta 
esta información.

Y para finalizar, ¿Cómo podemos creer que las direcciones de los proveedores son correctas, cuando 
en las del propio ayuntamiento, al hacer un cambio, no se corrige, y ponemos el ejemplo:
IMC: Calle Torras i Bages, 5.  La Radio, que ha pasado a Roca Umbert.

  

 
Alcalde: Per part de Convergència i Unió? Per part del Grup Socialista? La Regidora vol fer la rèplica o 
contestar les preguntes?  

 

Senyora Sánchez: Rèplica no, contesto a les dues preguntes que has fet. En el tema primer dels 
telèfons això no deixa de ser un Pla intern, per lo tant, el que van és els noms i els telèfons de les 
persones que en aquest moment estan ocupant el càrrec, per lo tant, la Regidora és la Regidora, nom 
Maria del Mar, que és la que ocupa el càrrec, amb el número de telèfon que té, perquè si l'Alcalde en 
el  mateix context, no podem portar un altre telèfon que no sigui el nostre, que per nosaltres ja són les 
24 hores del dia amb aquell telèfon, és el nostre telèfon d'emergències, en el moment que aquest Pla 
nosaltres no formen part d'aquest equip, o jo no seria la Regidora, el meu nom desapareixeria, i aquí 
trucarien seria a la persona corresponent en el seu telèfon que tindria les 24 hores connectat, que 
seria una forma.

No veig la formula de què anem en un tipus walkie talkie, en el moment que nosaltres, tu explica aquí, 
en el moment que nosaltres hi ha un avís d'aiguades o ens ve del SECAT, nosaltres formen un grup en 
què els nostres telèfons estan oberts i fent una comissió de seguiment del tema.

I en el tema següent dels que són les empreses, ja he comentat en el final de la meva intervenció que 
el que hi ha és un llistat molt ampli i com que quan nosaltres ens reunim, en el cas que necessitéssim, 
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en el Gabinet de crisi necessitéssim algun tipus de material d'aquestes empreses, són els tècnics 
corresponents que també formen aquest Gabinet de crisi els que agafarien el llistat, que moltes 
vegades no fa falta ni aquest llistat, perquè aquestes persones ja coneixen quin són els recursos i ha 
on han de trucar.

I respecte a l'altra pregunta que feia el senyor Gutiérrez, perquè hi ha un mes per mirar-ho, ens ho 
acabarem mirant, i mirarem on estan les faltes que hi hagi, tant de telèfons com d'adreces. Per això, hi 
ha un mes penjat per poder mirar totes aquestes coses.

Alcalde: Moltes gràcies. No se si volen fer ús d'un segon torn, no? Sí? Perdó  

Senyor Mur: En tot cas un aclariment. I és un aclariment i disculpin ara tecnològic. Això és un telèfon 
amb dos sims, que hi ha la meva sim de Regidor i la meva sim personal, aquest telèfon també pot 
servir per tenir la sim de Regidora i la sim d 'emergències. Només era aquesta observació, gràcies. 

Alcalde: Sí, un pèl més car. Endavant,  

Senyor Gutiérrez: Molt breument, repassin, que repassin, lo de la Ràdio per exemple, però hi han 
diferents empreses que han plegat i tots som coneixedors, de les que nosaltres coneixem, vull dir, jo 
podria donar aquí de 5 o 6 que conec, hi han moltes sobretot, i l'any passat també em sembla que era 
contra incendis, no m'enrecordo exactament quin era, però també em van donar la relació que hi van 
donar, i també passava el mateix, hi ha havia adreces en el mateix cas, que no hi eren, que havien 
canviat d'ubicació, que no tenien telèfon, o havien desaparegut. Gràcies. 

Alcalde: En tot cas, com ha dit la Regidora, s'aprova, es posa a informació pública, i es revisa el que 
faci falta. Però en tot cas, aquest és un marc, un marc documental, hi ha un marc cooperatiu, que és el 
que es constitueix en el moment en què l'Alcalde pren la decisió, aconsellat pels tècnics municipals 
d'activar tot el Pla d'Emergència, i és en aquesta Taula, en el que, com ha dit la Regidora, hi ha tots 
els tècnics municipals que estan aquí llistats, que tenen contacte directa amb les empreses i que 
tenen els recursos a mà. És a dir, aquí hi ha un document marc, perquè s'ha de tenir, però sobretot el 
que cal, és seguir la descripció operativa que  hi ha en aquest document, que està ben descrita i que 
d'alguna manera marca l'itinerari que seguim cada vegada que obrim una sessió, o una emergència 
que afortunadament el que desitgem tots plegats és que l'haguin d'activar cap vegada a ser possible.
Hi ha demanada votació en aquest apartat. 

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    20202020    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)))),,,,    ICVICVICVICV----EUiAEUiAEUiAEUiA----EEEE    ((((1111))))    i di di di d''''AGAGAGAG    ((((1111)))),,,,    iiii    3333    abstencions  del Grup Municipal  del PPabstencions  del Grup Municipal  del PPabstencions  del Grup Municipal  del PPabstencions  del Grup Municipal  del PP     ((((3333))))

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS
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Alcalde: Hi ha un punt d'emergència, perdó, d'urgència, emergència era el d'abans, hi ha un punt 
d'urgència, senyora Secretària, que hauria de descriure, endavant,  

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

16161616....1111).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORAPROPOSTA RELATIVA A PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORAPROPOSTA RELATIVA A PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORAPROPOSTA RELATIVA A PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SENYORA    
MARÍA DEL MAR ROBLES MACÍAS AL CÀRREC DE REGIDORA DE LMARÍA DEL MAR ROBLES MACÍAS AL CÀRREC DE REGIDORA DE LMARÍA DEL MAR ROBLES MACÍAS AL CÀRREC DE REGIDORA DE LMARÍA DEL MAR ROBLES MACÍAS AL CÀRREC DE REGIDORA DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

La senyora María del Mar Robles Macías ha presentat davant la Secretaria General de l 'Ajuntament en 
data 31 de març de 2015 un escrit mitjançant el qual expressa la seva renúncia al càrrec de regidora 
de l'Ajuntament de Granollers amb efectes del dia 31 de març de 2015

Fonaments de DretFonaments de DretFonaments de DretFonaments de Dret

D'acord amb el que estableix l'article 9.4 del Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats 
Locals 2568/1986, de 28 de novembre.
D'acord  amb l'article 37è. 2.b. La Junta de Portaveus ha acordat per raons d'urgència la inclusió de la 
present proposta.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....        Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidora de l'Ajuntament de Granollers 
amb efectes del dia 31 de març de 2015, efectuada per la  senyora María del Mar Robles Macías.

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Notificar aquest acord a l'Administració Electoral competent als efectes de procedir a la 
designació del càrrec a qui correspongui.  

Alcalde: En tot cas, declarem la urgència, ja ho hem fet a la Junta de Portaveus, i ens donem per 
assabentats.
En tot cas, fem constar l'agraïment a la senyora Robles per la seva feina aquest temps que ha estat 
Regidora.

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

Alcalde:
Passem a l'apartat de Mocions. 

 
16161616....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E ENE ENE ENE EN    
RECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICARECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICARECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICARECONEIXEMENT DE LA PROCLAMACIÓ DE LA II REPÚBLICA

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

 

16161616....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E PERE PERE PERE PER    
PROMOURE LA “PLAÇAPROMOURE LA “PLAÇAPROMOURE LA “PLAÇAPROMOURE LA “PLAÇA     14141414    DDDD''''ABRIL”ABRIL”ABRIL”ABRIL”
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La Secretària informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus, amb el vot en contra  dels Grups Municipals del PSC i PP, l'abstenció del Grup Municipal 
de CIU, i el vot a favor dels Grups Municipals ICV-EUiA-E i d'AG.

 

16161616....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS SOBRE LA    
CRISI DE REFUGIATS A SÍRIACRISI DE REFUGIATS A SÍRIACRISI DE REFUGIATS A SÍRIACRISI DE REFUGIATS A SÍRIA

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

Tenint en compte que des del març del 2011, gairebé 200.000 persones han perdut la vida com a 
conseqüència del conflicte armat a Síria, moltes de les quals civils, i milers de persones més romanen 
detingudes, segrestades o desaparegudes i són objecte de tortura o altres maltractaments 
o malviuen en ciutats sota setge. Tant el Govern sirià com els grups armats d'oposició són 
responsables d'abusos contra els drets humans i crims de guerra: han assassinat, torturat maltractat 
presoners. 

Considerant que com a conseqüència d'aquest greu conflicte armat, actualment el nombre de 
persones refugiades s'eleva als 3,8 milions, la gran majoria dels quals han buscat seguretat en països 
veïns com Turquia, Jordània, Líban, l'Iraq o Egipte, i  6,5 milions de persones més es troben 
desplaçades dins les fronteres de Síria. És a dir, més d'tt milions de persones, aproximadament la 
meitat de la població de Síria, han hagut d'abandonar casa seva. 

Davant d'aquesta situació, la resposta de la comunitat internacional és decebedora. És urgent que 
s'emprenguin accions per protegir a la població civil i prevenir que es cometin més crims de dret 
internacional. La inacció internacional incrementa la impunitat dels responsables de violar els drets 
humans. L'estat espanyol, com a part de la comunitat internacional, també té responsabilitats en 
aquesta crisi humanitària, per la qual cosa considerem que el Govern espanyol ha de donar una 
resposta centrada en els drets humans de les persones que fugen del conflicte a Síria . 

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- L'Ajuntament de Granollers insta al Govern de l 'Estat a: 

A) Promoure que la comunitat internacional emprengui les accions necessàries per protegir a la 
població civil i prevenir que es cometin més crims de dret internacional, inclosos crims de guerra i de 
lesa humanitat. 

B) Instar el Consell de Seguretat de Nacions Unides que remeti la situació de Síria a la Cort Penal 
Internacional, i ordeni la congelació d'actius del president Bashar AI-Assad i els seus col·laboradors 
propers. 

C) Promoure que es posi fi immediatament a les transferències d'armes al Govern sirià, així com 
impedir el flux d'armes i qualsevol altre tipus de suport militar a grups armats a Síria que es cregui que 
han dut a terme greus violacions de drets humans o del dret internacional humanitari. Així com la 
imposició immediata d'un embargament global d'armes a les forces de l'Estat Islàmic (El), a qualsevol 
país on es trobin. 

D) Incrementar el suport, tant financer com tècnic, al Pla de Resposta Regional de Nacions Unides per 
a la crisi de Síria. 

E) Oferir una resposta d'acord als més de tres milions i mig de refugiats mitjançant la posada en 
funcionament d'un Programa de Reassentament generós, que incrementi el compromís adoptat pel 
Govern espanyol de 130 places durant el 2014 i més de 130 places el 2015, amb prioritat per a dones i 
nenes en risc, persones amb necessitats mèdiques o amb discapacitats i altres amb necessitats 
especials de protecció. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Posar a disposició del Govern de l'Estat un nombre significatiu de places de reassentament 
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per a persones refugiades de Síria a l'Ajuntament de Granollers, així com suficients recursos per a la 
implementació dels programes d'integració necessaris. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Transmetre aquest acord al President del Govern de l'Estat, a la Secretaria General per a 
la Immigració de la Generalitat de Catalunya i a Amnistia Internacional Catalunya . 

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

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

16161616....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA,,,,    
DDDD''''ICVICVICVICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E I DE I DE I DE I D''''AGAGAGAG,,,,    EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAREN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAREN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAREN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR    ((((QUE PRESENTENQUE PRESENTENQUE PRESENTENQUE PRESENTEN    
LLLL''''OBSERVATORI DESCOBSERVATORI DESCOBSERVATORI DESCOBSERVATORI DESC,,,,    LES PAH DE CATALUNYA I LLES PAH DE CATALUNYA I LLES PAH DE CATALUNYA I LLES PAH DE CATALUNYA I L''''ALIANÇA CONTRA LA POBRESAALIANÇA CONTRA LA POBRESAALIANÇA CONTRA LA POBRESAALIANÇA CONTRA LA POBRESA    
ENERGÈTICAENERGÈTICAENERGÈTICAENERGÈTICA ))))    DE MESURES URGENTS PER FER FRONT A LDE MESURES URGENTS PER FER FRONT A LDE MESURES URGENTS PER FER FRONT A LDE MESURES URGENTS PER FER FRONT A L''''EMERGÈNCIA HABITACIONAL IEMERGÈNCIA HABITACIONAL IEMERGÈNCIA HABITACIONAL IEMERGÈNCIA HABITACIONAL I    
A LA POBRESA ENERGÈTICAA LA POBRESA ENERGÈTICAA LA POBRESA ENERGÈTICAA LA POBRESA ENERGÈTICA ,,,,    A PETICIÓ DE LA PAH DE GRANOLLERSA PETICIÓ DE LA PAH DE GRANOLLERSA PETICIÓ DE LA PAH DE GRANOLLERSA PETICIÓ DE LA PAH DE GRANOLLERS ....

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

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més afectades per la crisi econòmica. Segons 
l'Institut d'Estadística de Catalunya, més de 200.000 llars tenen tots els seus membres a l'atur, de les 
quals 95.000 no perceben cap ingrés. 

Aquesta situació d'emergència social és especialment greu en l'àmbit de l'habitatge. El 
sobreendeutament hipotecari, de fet, és una de les problemàtiques més punyents. Catalunya s'ha 
convertit en una de les Comunitats Autònomes amb major nombre d'execucions hipotecàries i de 
desnonaments. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, entre el 2008 i el 2013 es van 
iniciar 98.040 procediments d'execucions hipotecàries. En molts casos, aquest procediments 
comporten no només la pèrdua de l'habitatge habitual sinó també l'adquisició d'un deute exorbitant 
amb les entitats financeres. A la problemàtica de les execucions hipotecàries s'hi afegeixen les 
dificultats per fer front al pagament del lloguer. Segons dades judicials, l'any 2013, un 67% dels 
16.008 desnonaments que es van produir a Catalunya van estar relacionats amb l'impagament del 
lloguer. 

Aquest panorama de vulnerabilitat habitacional es veu agreujat per l'existència d'un mercat privat de 
lloguer escàs, car i altament especulatiu i per la manca d'un parc d'habitatge social que permeti 
reallotjar les famílies afectades. Segons la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, els habitatges de 
lloguer social no arriben als 30.000 -un 1% del parc habitacional-, front al 18% de què disposen els 
països de l'entorn europeu. L'exigua proporció d'habitatges econòmicament accessibles contrasta amb 
els 448.356 pisos buits -13% del parc-, que segons l'Institut Nacional Estadística es concentren a 
Catalunya. En aquest context, no és d'estranyar que cada cop siguin més nombroses les ocupacions 
de pisos buits per part de famílies incapaces de fer front al pagament de l 'habitatge. 

Alhora, resulta alarmant el creixement de la pobresa energètica entesa com la dificultat per fer front a 
les factures de subministraments bàsics d'electricitat, gas i aigua. Els preus d'accés aquest 
subministraments s'han tornat inassequibles per a la població. Des de 2008, la llum ha pujat un 60% i 
l'aigua un 66%. El Síndic de Greuges a l'Informe sobre Lo Pobresa Energètica a Catalunya d'octubre 
de 2013 documenta els impactes socials, sanitaris i medioambientals de la pobresa energètica, i 
denuncia el sobreesforç que implica l'acumulació de deutes vinculats al pagament de factures de la 
llar. El mateix informe recorda que Segons l'Enquesta de condicions de vida corresponent al 2011, a 
Catalunya hi ha 193.000 llars -un 6,9% del total que no poden assumir la despesa de mantenir 
l'habitatge a una temperatura adequada. 

Segons dades de l'Associació Espanyola de Ciències Ambientals, només a l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, s'ha passat de 27.359 expedients de suspensió del subministrament d'aigua ei 2011 a 
72.039, el 2012. Les dificultats per fer front al pagament de l'habitatge i la pobresa energètica suposen 
fins i tot, la pèrdua de vides humanes. 

El creixement d'aquesta situació d'emergència social i l'escassetat dels ajuts que reben les  persones 
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afectades contrasten amb els ingents beneficis obtinguts per entitats financeres i  empreses de 
subministraments. Les cinc -entitats financeres més grans de l'Estat espanyol - Santander, BBVA, 
Caixabank, Popular y Sabadell- van tancar 2013 amb un benefici de 7.674  milions. Cal recordar, 
igualment, que des de que va començar la crisi les administracions públiques han transferit al voltant 
de 165.flOO milions d'euros a les entitats financeres. L'Informe Emergència Habitacional en el Estado 
Español de l'Observatori DESC i la PAH mostrava com algunes de les entitats que més desnonen són 
precisament les que han concentrat la major part d'ajudes públiques. La Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat ha xifrat en 80.000 els pisos buits nous a estrenar que resten buits a Catalunya. Aquest 
diagnòstic es pot estendre també a les empreses de subministrament energètic. Durant els 3 primers 
trimestres de 2013, l'oligopoli elèctric que opera a l'estat espanyol (Endesa, Gas Natural-Fenosa, 
Iberdrola, EON Espanya i EDP) va obtenir 7.638 M€ de benefici, el doble que el de les elèctriques 
europees. Només Endesa, principal empresa distribuïdora de la llum a Catalunya, va declarar 1.879 
M€ de benefici l'any 2013. 

II

La manca de satisfacció de necessitats habitacionals i energètiques bàsiques contradiu nombrosos 
compromisos internacionals assumits pel Regne d'Espanya i per la Generalitat de Catalunya. 

-La Declaració Universal dels Drets Humans y el Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i 
Culturals, a l'article 11, reconeix "el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell i per a -la seva 
família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge, i una millora contínua de condicions 
d'existència". 

Segons l'Observació General nQ 4 del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals (OESC) de 
Nacions Unides, el contingut del dret a l'habitatge comprèn l'accés permanent a "recursos naturals i 
comuns, a aigua potable, a energia per la cuina, la calefacció i la llum". De fet el dret a l'aigua i al 
sanejament es troben reconeguts a l'Observació General Q 15. L'Observació General nQ 7, per la 
seva banda, incorpora com a contingut del dret a l'habitatge la protecció contra els desnonaments 
forçosos, i l'obligació de què els poders públics garanteixin el reallotjament adequat deies persones 
sense recursos que es vegin afectades per un desnonament. 

Aquests continguts generen diferents tipus d'obligacions per a les administracions públiques. En 
primer lloc, han de fer "tots els esforços, fins al màxim de recursos disponibles" per satisfer-los, 
atorgant prioritat als "col·lectius més vulnerables". En segon terme, han d'assegurar-los no només 
davant l'administració sinó també front a abusos provinents de particulars . (Observació General n23). 

Molts d'aquests drets i d'aquestes obligacions es troben recollits també a la Constitució espanyola i a 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. l'article 47 de la Constitució espanyola reconeix el dret a un 
habitatge digne i el vincula a l'obligació dels poders públics d'impedir l'especulació. Junt al deure de 
combatre l'especulació, els poders públics han de garantir que el dret de propietat no s'exerceixi de 
manera anti-social (article 33) i subordina tota la riquesa [ ... ] sigui quina sigui la titularitat "a l'interès 
general". Aquesta obligació és especialment rellevant tractant-se d'entitats financeres i empreses que 
presten serveis econòmics d'interès general, sobretot quan han estat beneficiàries d'ajuts i 
subvencions públiques. 
També l'article 5 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya disposa que totes les persones tenen dret a 
viure lliures de situacions "d'explotació i maltractaments", com les que, de facto, comporten la manca 
d'un habitatge digne, el sobreendeutament o la impossibilitat d'accés a subministraments bàsics 
d'aigua, llum i gas. L'article 30, de fet, determina que "totes les persones tenen dret a accedir en 
condicions d'igualtat als serveis d'interès general". Per la seva banda, i a l'igual que el Pacte 
Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals , l'article 
42.3 de l'Estatut obliga els poders públics a "vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de 
les persones, especialment de les més vulnerables". 

Ja en el marc de la legislació autonòmica, la protecció del dret a l'habitatge i l'obligació d'eradicar-ne 
els usos anòmals, incloent-hi l'habitatge buit, està contemplada a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, 
del dret a l'habitatge. L'article 4 d'aquesta llei, de fet, determina que el "conjunt d'activitats vinculades 
amb el proveïment d'habitatges destinats a polítiques socials" es configuri "com un servei d'interès 
general per assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans". La Llei 22/2010, de 20 de 
juliol, del Codi de Consum de Catalunya, fa el mateix en relació als subministraments bàsics als seus 
articles 251 i 252. 
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III 

El Ple d'aquest ajuntament, considerant que al nostre municipi es donen unes condicions 
d'emergència habitacional igual de greus, quan no pitjors per als col·lectius més vulnerables, va 
aprovar el 25 d'octubre de 2011 una moció per declarar Granollers com a lliure de desnonaments i en 
defensa activa del dret a l'habitatge. També , el 29-01 de 2013 és va tipificar un Pla d'Acció en suport 
dels afectats per processos hipotecaris. 

Igualment el dia 28 de gener del 2014, el Ple també va aprovar una moció per a la sanció dels 
immobles permanentment desocupats, propietat d'entitats financeres i altres grans empreses. 

Així mateix, els dies 25-11 i 23-12 del 2014, per les mateixes raons, el Ple de l'ajuntament va aprovar 
dues mocions per tal d'assolir acords i aplicar mesures urgents, amb les empreses subministradores i 
els Governs d'Espanya i Catalunya, contra la pobresa energètica a instàncies de l 'A.P.E. 

Text articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit per la Mesa delText articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit per la Mesa delText articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit per la Mesa delText articulat de la Iniciativa Legislativa Popular que ha estat acceptada a tràmit per la Mesa del    
Parlament de Catalunya en dataParlament de Catalunya en dataParlament de Catalunya en dataParlament de Catalunya en data     13131313    dddd''''octubre deoctubre deoctubre deoctubre de     2014201420142014....    

Art. 1. Mesures contra el sobreendeutament de persones consumidores relacionat amb l'habitatge 
habitual 
1 Les mesures contemplades en aquest article tenen per objecte establir mecanismes destinats a 
resoldre el sobreendeutament de les persones físiques i les famílies, i en especial els deutes derivats 
de l'habitatge habitual. Mitjançant la regulació d'un procediment extrajudicial i, si escau, la d'un 
procediment judicial, per tal de donar solució a la situació de sobreendeutament en què es trobi la 
persona física consumidora per causes sobrevingudes. Aquesta .previsió es basa en ei fet que el dret 
de les persones consumidores té caràcter de dret bàsic i és objecte d'una · especial protecció, 
conforme preveu l'article 121,1 de la Llei 22/2010 de 20 de juliol, reguladora del Codi de Consum de 
Catalunya. Aquest procediments es regularan sens perjudici del que estableix la legislació hipotecària 
i concursa!
2 A l'efecte de la present llei, ostentaran la condició de consumidors les persones físiques que 
reuneixin les condicions previstes a l'art. lll,2.a de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum 
de Catalunya. 
3 Les persones físiques consumidores que es trobin o es puguin trobar en una situació 
d'insolvència derivada del pagament de l'habitatge poden iniciar els procediments regulats. Aquests 
procediments seran aplicables a totes les persones físiques residents a Catalunya . 
4 La persona consumidora o qualsevol dels creditors podrà sol·licitar un procediment extrajudicial 
per la resolució de situacions de sobreendeutament derivades d'una relació de consum. Aquest es 
gestionarà per les comissions de sobreeendetament, subjectes al procediment administratiu, amb 
àmplies facultats de decisió atorgades (incloent la capacitat d'establir un pla de pagaments o de 
reestructuració del deute) i subjectes a la revisió del jutge competent. Es regularà reglamentàriament 
en el termini de tres mesos el procediment i el funcionament de les comissions de sobreendeutament. 
El deutor no podrà sol·licitar la intervenció de la comissió de sobreendeutament si es troba immers en 
un procediment judicial concursal, així mateix l'inici a posteriori d'un procediment d'aquesta naturalesa 
haurà de ser comunicat a la comissió que acordarà la finalització del procediment iniciat davant ella . 
5 En el supòsit que no s'arribi a un acord per la via extrajudicial s'iniciarà un procediment judicial 
simplificat en el què es buscaran les fórmules adequades per' la satisfacció dels deutes. Aquest 
procediment judicial simplificat s'iniciarà per la persona física consumidora, que aportarà informació 
completa sobre actiu i passiu, així com una proposta de pia de pagaments. El jutge, analitzades les 
circumstàncies del sobreendeutament de la persona física consumidora , la seva bona fe, les raons per 
les quals el procediment extrajudicial no va finalitzar amb acord i el pla de pagament presentat, podrà 
instar de nou un acord. En cas que no s'assoleixi acord, si en el termini de 2 anys no s'han pogut 
satisfer els deutes ni s'ha acordat un pla de pagament, s'iniciarà la liquidació dels actius per fer front 
als deutes. Aquesta liquidació tindrà una durada màxima d'un any i un cop finalitzada el jutge acordarà 
la cancel·lació del passiu no satisfet . 

Article 2. Mesures per evitar els desnonaments que puguin conduir a una situació de manca 
d'habitatge. 
1 Les persones i unitats familiars que tot i aconseguir la dació en pagament continuïn en situació 
de vulnerabilitat es podran acollir al lloguer forçós de l 'habitatge executat durant un mínim de 3 anys. 

2 Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament 
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del lloguer podran acollir-se al lloguer forçós de l'habitatge per un mínim de 3 anys, quan aquest sigui 
propietat de persones jurídiques en les seves diferents formes, en especial entitats financeres i filials 
immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d'actius, inclosos els procedents de la reestructuració 
bancària i entitats immobiliàries. 
3 les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament 
del lloguer d'habitatges propietat de persones físiques gaudiran dels ajuts que evitin el desallotjament . 
4 les administracions públiques es comprometran, en qualsevol cas, a garantir el reallotjament 
adequat de les persones en situació de vulnerabilitat per poder fer efectiu el desnonament . 

Article 3. Mesures per evitar la pobresa energètica lligada a la situació d 'exclusió habitacional. 

1 Les administracions públiques hauran de garantir el dret a l'accés a subministraments bàsics 
d'aigua, llum i gas de les persones en situació de vulnerabilitat mentre duri aquesta situació i com a 
mínim durant 3 anys. 

2 Com a principi de precaució s'establirà un protocol obligat de comunicació i intervenció prèvia 
dels serveis socials per tal d'aplicar els ajuts necessaris per a evitar el tall de subministrament, en cas 
que l'impagament sigui per manca de recursos econòmics de les famílies afectades . 

3 Les administracions públiques establiran els acords o convenis necessaris amb les companyies 
de subministrament d'aigua potable, de gas i d'electricitat per tal d'establir línies d'ajut o descomptes 
molt significatius en el cost dels consums mínims de les persones en situació de vulnerabilitat . 

Article 4. Mesures per garantir la funció social de la propietat impulsar la creació d'habitatge 
assequible 

1. L'Administració decretarà el lloguer forçós a persones o unitats familiars en situació de vulnerabilitat 
durant un mínim de 3 anys dels habitatges en mans d'entitats financeres i agències associades, fons 
d'inversió i entitats de gestió d'actius que romanguin en desús o infrautilitzats de manera injustificada 
durant 2 anys.

2. Aquest procediment s'aplicarà de forma preferent a les entitats financeres i de gestió d'actius que 
hagin rebut ajuts públics. 

ArticleArticleArticleArticle     5555::::    Despeses destinades a habitatgeDespeses destinades a habitatgeDespeses destinades a habitatgeDespeses destinades a habitatge     

1. la Generalitat garantirà que en els 'Supòsits contemplats als articles 2, 3, i 4 les despeses en 
matèria d'habitatge i de subministres bàsics no podran comportar més d'un 30% dels ingressos 
familiars disponibles. 

Per tot això es proposa al Ple de la corporació l'aprovació dels acords següents: 

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

1. Ratificar els compromisos presos per aquest Ple en les mocions anteriorment citades, i actuar en 
conseqüència, per tal de lluitar efectivament contra totes les problemàtiques de l' habitatge, en 
especial les relacionades amb .Ia dificultat o impossibilitat de pagament (hipoteques, lloguers, aigua, 
subministraments energètics, etc. ).

2. Donar total suport a la proposta de Iniciativa Legislativa Popular per fer front a l'emergència 
habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per l'Observatori DESC, 
les Plataformes d'Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica. 

3. Habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitaria recollida 
de signatures de la ILP. 

4. Convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica i la Taula d 'Habitatge per tal d'organitzar i 
realitzar els actes i accions més adients per a la difusió i suport a la ILP . 

5. Traslladar, de forma imminent, aquests acords al Parlament de Catalunya, a la P.A.H., a 
l'Observatori DESC, a l'A.P.E. i a totes les altres entitats i col·lectius que formen part de la Comissió 
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de Suport als afectats per desnonaments.  

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absolutaaprovada per majoria absolutaaprovada per majoria absolutaaprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSCamb el vot favorable dels Grups Municipals del PSCamb el vot favorable dels Grups Municipals del PSCamb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA i AG,,,,    i el vot eni el vot eni el vot eni el vot en    
contra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PP

 

16161616....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA ICVMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA ICV----EUIAEUIAEUIAEUIA----E EN SUPORT A LES FAMILÍESE EN SUPORT A LES FAMILÍESE EN SUPORT A LES FAMILÍESE EN SUPORT A LES FAMILÍES    
DEMANDADES PEL BBVA I LA SAREBDEMANDADES PEL BBVA I LA SAREBDEMANDADES PEL BBVA I LA SAREBDEMANDADES PEL BBVA I LA SAREB ,,,,    PRESENTADA PER LA PAH DE GRANOLLERSPRESENTADA PER LA PAH DE GRANOLLERSPRESENTADA PER LA PAH DE GRANOLLERSPRESENTADA PER LA PAH DE GRANOLLERS

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

Atès que:

1. Com a conseqüència de la crisi econòmica, l'atur, la precarietat laboral i els baixos salaris 
centenars de persones i famílies de Granollers tenen greus dificultats per fer front al pagament dels 
lloguers i quotes hipotecàries dels habitatges on resideixen . 

2. Les entitats financeres acumulen a Granollers desenes de pisos buits provinents d'execucions 
hipotecàries de persones i famílies que per causes sobrevingudes expressades en el punt 1 no han 
pogut pagar les hipoteques. 

3. La incapacitat de les administracions públiques per tutelar el dret a un habitatge digne ha estat 
patent. 

4. En conseqüència, desenes de persones i famílies de Granollers i de municipis adjacents s'han 
vist obligades a autotutelar el seu propi dret no tenint més alternativa, després d'utilitzar tots els 
recursos legals al seu abast, que reallotjarse en habitatges buits que no exercien el fi social per al qual 
van haver de ser construïdes propietat d'entitats bancàries. 

5. El Banc Bilbao Biscaia (BBVA) ha posat demandes contra quatre d'aquestes famílies que 
resideixen en habitatges propietat d'aquesta entitat, amb la finalitat de recuperar la possessió i 
expulsar aquestes persones i famílies dels seus actuals domicilis. De la mateixa manera la Sareb ha 
interposat demanda contra una altra família. 

6. El BBVA i la SAREB es neguen a regularitzar la situació de les persones i famílies negociant un 
lloguer social. 

7. De ser expulsades de les seves actuals residències aquestes persones i famílies no disposen 
d'alternativa habitacional viable ja que no tenen recursos per accedir a un lloguer a preus de mercat . 

8. Els serveis socials de l'Ajuntament tenen constància de la situació d'especial precarietat 
d'aquestes persones i famílies i són coneixedors que s'han esgotat totes les vies al seu abast per 
accedir a un habitatge. 

Considerant que: 

EL 15 d'octubre de 2013 el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg (TEDH) va impedir el 
desallotjament de dues famílies que residien en un bloc d'habitatges de la localitat de Salt -Girona, a 
partir dels articles 3 i 8 del Conveni Europeu de Drets Humans i va exhortar a l'Estat Espanyol a 
informar detalladament quines eren les mesures que les autoritats internes es proposaven adoptar en 
relació amb els demandants, particularment els nens, a la llum de la seva vulnerabilitat, per prevenir 
l'al·legada vulneració del Conveni. En aquesta decisió, el TEDH també inquiria a les autoritats 
competents sobre les mesures relacionades amb l'allotjament i L'assistència social que pensaven 
adoptar. El TEDH va ratificar que l'Estat és sempre responsable i garant del dret a l'habitatge i per 
tant, qui ha de procurar una solució habitacional davant els desallotjaments forçosos, especialment 
quan s'afecta a col·lectius vulnerables, com els nens, que a conseqüència del desallotjament 
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quedaran exposats a la violació dels drets tutelats en els articles 3 i 8 del Conveni, íntimament 
relacionats amb el dret a l'habitatge adequat. Aquesta obligació de no dur a terme desallotjaments que 
impliquin la vulneració de drets humans fonamentals i sense que les administracions públiques puguin 
garantir una alternativa habitacional adequada s'aplicaria fins i tot a casos com el del bloc de Salt, en 
què la propietat dels immobles pertanyien a una entitat financera privada (encara participada en un 
45% amb capital públic). Així, només quan l'Estat va informar al TEDH que proveiria a les famílies d'un 
reallotjament en habitatges socials per una suma de 50 euros per mes o fins i tot menys, depenent de 
la situació actual de les famílies, la mesura cautelar es va aixecar, entenent que davant una solució 
habitacional acord amb les famílies podia produir el desallotjament respectant les degudes garanties 
de conformitat amb el dret internacional en la matèria. 

L'art. 27.1 de la Convenció dels Drets de l'Infant estableix que els Estats parts reconeixen el dret de tot 
infant a un nivell de vida adequat per al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. I 
en aquest sentit, és ineludible que el dret al gaudi d'un habitatge digne i adequat reconegut en l'art. 47 
CE forma part del nivell de vida adequat que els Estats s'han obligat a garantir. 

Per tot això, resulta imprescindible que previ a tot, es doni intervenció als organismes públics 
corresponents amb competència en la matèria, per tal de garantir una alternativa habitacional viable, 
de conformitat amb el respecte del dret a un habitatge adequat. 

L'Ajuntament de Granollers, com a administració pública i part de l'estat no pot excusar-se en la 
manca de competèncias i assumeix la seva corresponsabilitat en la garantia d'una alternativa 
habitacional viable. L'Ajuntament ha de defensar els drets i interessos de les ciutadanes de Granollers 
els drets i interessos es vegin afectats, donada la seva situació d'indefensió davant d'unes lleis 
injustes.

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

1. L'Ajuntament de Granollers instarà al BBVA i a la Sareb a què retiri els procediments judicials 
iniciats i a que negociï amb les persones i famílies demandades un lloguer social a un preu 
assequible. Els habitatges perden la seva funció social amb la desocupació permanent i injustificada. 
No és admissible que les entitats financeres prefereixin mantenir buides les cases que cedir el seu ús 
per satisfer casos de primera necessitat. 

2. L'Ajuntament de Granollers realitzarà les gestions pertinents amb els òrgans de les 
administracions públiques competents perquè aquestes famílies puguin accedir puguin accedir de 
forma urgent a un habitatge d'emergència en el cas que no de resultats positius la mediació amb el 
BBVA i la Sareb. 

3. L'Ajuntament de Granollers treballarà conjuntament amb la PAH, el moviment veïnal i la societat 
civil de Granollers per aconseguir una solució adequada a la necessitat d'habitatge dels veïns i veïnes 
de Granollers, incloent l'accés als serveis bàsics, aigua i electricitat. Treballarà, també, perquè les 
persones reallotjades en habitatges propietat d’entitats bancàries puguin veure regularitzada la seva 
situació. 

4. El Govern municipal donarà compte en el proper Ple de les actuacions realitzades d 'acord amb el 
contingut d'aquesta moció. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absolutaaprovada per majoria absolutaaprovada per majoria absolutaaprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus, amb el vot favorable dels Grups Municipals del PSCamb el vot favorable dels Grups Municipals del PSCamb el vot favorable dels Grups Municipals del PSCamb el vot favorable dels Grups Municipals del PSC,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ICVICVICVICV----EUiA i AGEUiA i AGEUiA i AGEUiA i AG,,,,    i el vot eni el vot eni el vot eni el vot en    
contra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PPcontra del Grup Municipal del PP
 

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

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Mur. Senyor Casasnovas. Endavant senyor Gutiérrez,  
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Senyor Gutiérrez: Gràcies Alcalde. Avui hem vist aquí a la Policia Local, m'imagino que és per fer 
alguna reivindicació, voldríem saber si és que s'incompleix el Conveni o quin problema hi ha.

Alcalde: En tot cas, com sempre que hi ha relacions laborals, hi ha interpretacions del Conveni, i els 
processos de negociació sempre són oberts, i gairebé sempre són fruit de lectures diferents de la 
realitat i del Conveni. En tot cas, aquest Ajuntament està negociant, hi ha un Conveni en vigor, s'ha 
d'aplicar durant tot aquest any. Conveni que s'acaba el 30 de desembre, per tant segur que hi ha 
moltes coses que encara estem negociant, i que encara queden per negociar, i que encara quedaran 
per negociar.  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 hores i quaranta-cinc 
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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