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Alcalde president
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Sr. Jordi Terrades i Santacreu
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Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
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Sr. Oriol Vila Castelló
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Sr. Pep Mur i Planas
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Secretària general

Sra.Núria Blanchar Cazorla

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Alcalde:
Bona tarda, ara sí. 
Iniciem el Ple ordinari del mes de setembre. En primer lloc, anunciant que s'excusa el regidor Josep 
Maria Noguera. 
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En tot cas, jo vull començar la sessió felicitant als regidors Chakir El Homrani i el senyor Jordi 
Terrades que són diputats electes al Parlament de Catalunya és un honor per aquest plenari tenir a 
dues persones que estan en l’òrgan, en l'espai polític de representació de ciutadans i ciutadanes 
d'aquest país. Moltes felicitats i que tots dos tinguin una bona tasca, un debutant i un altre amb la 
llarga experiència al Parlament, segur que sabran treballar junts, estic convençut!
Bé, passem a l'ordre del dia. 

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIAAPROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIAAPROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIAAPROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIA    28282828    DE DE JULIOL I DE LDE DE JULIOL I DE LDE DE JULIOL I DE LDE DE JULIOL I DE L''''1111    DEDEDEDE    
SETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DESETEMBRE DE     2015201520152015    

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a les actes de 
les sessions del dia 28 de de juliol i de l'1 de setembre de 2015, i no havent-hi cap s'aprova per 
unanimitat dels regidors i regidores assistents .

 

Alcalde: 
... Senyora Secretària, he tingut l’escassa capacitat de deferència de saludar en primer lloc a la 
senyora Núria Blanchar que és Secretària accidental i en teoria si totes les qüestions funcionen com 
han de funcionar, només exercirà de Secretària aquest Ple, perquè s'incorporarà ja la persona que 
portarà aquesta tasca d'una manera, esperem que, definitiva en el proper Ple. En tot cas, benvinguda i 
intentarem fer-li tots plegats el més fàcil possible . 

 
2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS     26262626,,,,    27272727,,,,    28282828    IIII    29292929,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES     7777,,,,    14141414,,,,    21212121    IIII    28282828    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    
2015201520152015,,,,    RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONS    
SSSS''''HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    
22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    
28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 
 
La Secretària informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .

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

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

Alcalde:
Bé, per tant, assabentats el punt dos i tres. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i 
Economia, el punt quatre és el dictamen a partir del qual s'aprova el compte general de l'Ajuntament 
de l'exercici 2014. Senyora Secretària, té la paraula. 

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
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4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAPROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAPROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LAPROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS CORRESPONENT A LGRANOLLERS CORRESPONENT A LGRANOLLERS CORRESPONENT A LGRANOLLERS CORRESPONENT A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2014201420142014

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

El compte general de l'exercici de 2014 que correspon al pressupost de la corporació, ha estat 
confeccionat d'acord amb el conjunt normatiu següent:

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500, de 20 d'abril, de desenvolupament del títol VI de la Llei 39/88 del reglament 
d'hisendes locals en matèria de pressupostos.
- Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de 
comptabilitat local.
- Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les 
entitats locals. 
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General pressupostària.

D'acord amb aquesta normativa, el Compte General de la Corporació, està format per:

1. Documents bàsics: Els que s'estableixen a les regles 98 i 99 de l' Ordre EHA/4041/2004.

2. Documentació complementària. La que s'estableix a la Regla 101 de l'Ordre EHA/4041/2004.

En aquest segon apartat es recullen la Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis i la 
memòria del grau de compliment dels objectius programats.

S'inclou en aquest expedient l'aprovació del compte de recaptació que presenta la Recaptadora 
municipal per a la seva aprovació.

Atès l'informe de l'interventor relatiu al Compte General de la Corporació, corresponent a l'exercici de 
2014.

Atès l’informe definitiu de control financer de l’empresa municipal Granollers Promocions, SA, en 
relació a la concreció d’una reserva voluntària especial acceptada pel Consell d’Administració de 30 
de març d’enguany, per import de 317.074,31 euros, a partir de l’assentament especificat en la nota 2, 
apartat h) de la memòria dels comptes anuals 2011. 

Per tal de completar la situació caldrà que per part de l’Ajuntament de Granollers l’òrgan competent, 
en aquest cas el Ple de la Corporació, en l’acord d’aprovació del compte general 2014 s’inclogui 
l’acord de transferència de capital a la societat d’import 317.074,31 euros, que es compensaria amb el 
citat saldo deutor desconegut de la societat Granollers Promocions S.A.

Atès que el Compte General de la Corporació, ha estat informat favorablement per la Comissió 
Especial de Comptes, en data 29 de juliol de 2015.

Atès que durant el període d'exposició pública del Compte no s'ha presentat cap reclamació.

D'acord amb el que disposa l'article 212 i  ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s'aprova el text refós de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar el Compte General de l'Ajuntament de Granollers, així com el compte de Recaptació 
que s'adjunta, de l'exercici de 2014, integrat pels estats i documents comptables dels ens següents:

-  Compte general pressupost Ajuntament de Granollers.
-  Compte general pressupost Patronat Museu Municipal.
- Estat i comptes de l'Entitat pública empresarial Granollers mercat .
- Estat i comptes de Granollers Promocions, S.A.



4

- Estat i comptes de Granollers Audiovisual, S.L.
- Estat i comptes de Granollers Escena, S.L.

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar el traspàs a reserves voluntàries del import de 317.074,31 euros, que es compensaria 
amb el saldo deutor existent en els fons propis a favor de l’Ajuntament de Granollers a la societat 
Granollers Promocions S.A.  

TercerTercerTercerTercer .... Trametre aquests acords juntament amb la tramesa de la documentació que estableix a la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya, d'acord amb el conveni signat entre la Sindicatura de Comptes 
i  el Tribunal de Cuentas per a la coordinació del retiment telemàtic dels comptes generals de les 
entitats locals, abans del 15 d'octubre, d'acord amb l'article 223 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

Alcalde:
Moltes gràcies. En farà la presentació el tinent d'alcalde d'Hisenda, el senyor Jordi Terrades. 
Endavant, té la paraula. 

Sr. Terrades:
Gràcies. Avui el que farem és aprovar el compte general de l'Ajuntament de l'any 2014. És a dir, 
aprovar la liquidació que en el seu moment la regidora Aroa Ortego, el mes de març ja va presentar en 
aquest Ple, a llavors era donar compte, no és va votar. Perquè avui el que fem és per consolidar el 
compte, afegir el resultat de les societats municipals, del patronat del Museu i de Granollers Mercat, 
que consoliden tots els seus comptes en el de l'Ajuntament; en tant, que són una part intrínseca del 
propi, de la pròpia administració municipal .
L'expedient a complert tots els seus terminis d'exposició pública, a estat a disposició de tots els 
membres de la Comissió Especial de Comptes i, de tots i totes els ciutadans i ciutadanes de 
Granollers.
Ho explicava la regidora, l'explicació de la liquidació... el contingut dels pressupost de l'any 2014 ha 
estat marcat per la situació de crisi econòmica, en totes les seves derivades: disminució d'ingressos, 
augment de les necessitats de la ciutat, necessitat també de seguir generant recursos per inversions i 
per despesa productiva. 
Unes limitacions que, a més a més, un pressupost que també ha estat subjecte a les limitacions 
imposades pel govern de l'Estat, que han afectat el seu marge de maniobra, i que han impactat sobre, 
en aquest cas, el marge de maniobra sobre els romanents de l'Ajuntament i la gestió de la despesa.
Els pressupostos del 2014, com tots vostès saben, sobretot els que ja formaven part de la corporació 
en l'anterior mandat estaven orientats bàsicament..., mantenir mesures per apaivagar els efectes de la 
crisis a les persones amb més dificultats, també pel manteniment dels serveis bàsics, essencials a la 
ciutat. El pressupost del 2014, també ha estat marcat per una decisió prèvia a l'aprovació del 
pressupost, que va ser la decisió de l'Ajuntament i el govern de no incrementar els impostos i les taxes 
municipals donada la situació en la que es troben. 
Algunes dades a destacar, de les xifres que avui presentem i que també vam presentar en la liquidació  
del pressupost. El resultat pressupostari ajustat de l'any 2014 va ser positiu en sis milions d'euros, el 
romanent de tresoreria disponible, un cop fets els ajustaments es situa a nou coma set milions 
d'euros. Hi ha hagut, des del meu punt de vista un control per part de la regidoria d'Hisenda i els seus 
serveis tècnics, però el conjunt de regidories que fan la despesa, un control d'aquesta despesa, de la 
despesa ordinària. 
I també una gestió per tal d'aconseguir majors ingressos dels pressupostats inicialment, que s'ha 
aconseguit. També, el pressupost del 2014, jo crec que destaquen per la prudència, tampoc no és cap 
novetat, forma part del tarannà del govern de la ciutat, per tal d'assegurar un bons tancaments 
pressupostaris que en aquests moments tenen un objectiu bàsic: poder fer front, també a imprevistos 
pressupostaris en la línea de no tancar serveis. Això ens ha permès, per exemple, poso dos exemples, 
no? que l'Escola de Música segueixi funcionant o que les escoles bressols municipals segueixin 
funcionant, assumint l’administració local aquella part de la despesa que li tocava en una 
administració. O per exemple, li ha permès activar en els darrers quatre anys els plans de xoc i 
destinar-hi cinc coma un milions d'euros en aquestes polítiques que estan, aquí sí amb un objectiu 
molt clar: aquelles persones amb una situació més delicada des del punt de vista social i econòmic a 
la nostra ciutat. 
També, tot i no estar obligats per llei, perquè som una ciutat que no supera els setanta-cinc mil 
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habitants, si que també per mesura de prudència en els darrers tres exercicis , també en el 2014, es va 
crear un fons de contingència, justament per a fer front a aquestes despeses sobrevingudes o per tal 
de poder tirar endavant alguns programes que no s'haguessin pogut tirar per manca de finançament. 
Destacar també, en la liquidació del 2014 que s'ha anat reduint l'endeutament de l'Ajuntament de 
Granollers de forma progressiva, també en l'exercici del 2014, només perquè es doni compte de la 
magnitud d'aquesta política, el 31 de desembre del 2011 el deute viu de l'Ajuntament era de 
cinquanta-dos coma dos milions d'euros del conjunt del grup: Ajuntament més les societat municipals i 
dels patronats a l'any 2014 aquest endeutament s'havia reduït a 31 de desembre a trenta-nou coma 
nou milions d'euros, és a dir, una reducció significativa i la previsió pressupostària d'enguany, de l'any 
2015 és encara, poder reduir aquest endeutament a trenta-vuit coma quatre milions d'euros. 
Això et permet un marge de maniobra de cara al futur, aquesta disminució de l'endeutament no ha 
anat, per això, en detriment de la inversió que s'ha fet a la ciutat de Granollers. És veritat, algú pot dir, 
aquest esforç s'ha reduït o vostès han baixat l'endeutament, de què el gran esforç inversor en grans 
equipaments es va produir a l'etapa del 2004-2005, fins a l'any 2010. Ara, en sentit contrari, també 
podem dir que ara tenim un marge important, a l'haver disminuït aquest endeutament per abordar, en 
aquesta legislatura inversions pensades en l 'economia o en la recuperació de les polítiques adreçades 
a la recuperació de l'economia i per tant, també intervenir des de l'administració local en aquest camp. 

Les úniques partides pressupostàries que no han baixat, tampoc a l'any 2014 que és el que estem 
avui aprovant el seu compte general. Les que no han baixat, i segurament perquè estem en l'etapa de 
crisi, no? perquè la resta han baixat totes, menys aquestes que són les destinades a proveir polítiques 
socials en un sentit ampli, és a dir, serveis socials, educació, cultura; que per nosaltres són temes 
troncals de l'acció de govern, són temes troncals del Govern de l'alcalde Mayoral, no han baixat en 
tota aquesta etapa de crisi són les que s'han mantingut tot i que el pressupost ha baixat de manera 
considerable en els darrers set / vuit anys.
Pel que fa referència a la despesa ordinària, magnituds per damunt dels deu milions d'euros. Doncs 
aquestes són les úniques que no han baixat. Reitero per acabar, aquesta primera intervenció. El que a 
mi em sembla que són dades significatives, no? perquè tothom les tingui presents: sis milions d'euros 
de resultat pressupostari positiu a l'exercici 2014, un romanent disponible de nou coma set milions 
d'euros que el romanent ens ha permès afrontar sense... i que demanar una part de la inversió 
d'endeutament, i per tant, l'hem pogut afrontar nosaltres per una magnitud de quatre milions d'euros i 
ens ha permès també mantenir el Pla de Xoc, ja ho he dit. I ens permetrà, també, en dos punts que 
vindran posteriorment quan fem modificacions de crèdit. 
Tenir recursos suficients i necessaris per a fer front al pagament de les pagues extres de l'any 2012 
dels treballadors, dels funcionaris municipals; també del Museu, que vostès sabem que és una paga 
extra que en el seu moment els pressupostos generals de l'Estat van congelar i que ara s'ha adonat 
via lliure per tal de què es pugui fer efectiu a l'any 2014, 2015 perdó!. Aquelles administracions que ho 
puguin... és potestatiu de cada administració, nosaltres ho podem fer, justament tenim aquests 
resultats. I ara sí, finalment vull destacar el treball del rigor de no estirar el braç més que la màniga 
que els darrers vuit anys, la regidora i ... la regidora d'aleshores d'Hisenda, la senyora Aroa Ortego 
doncs va fer, per tant aquests són els resultats que avui presentem. Una gestió que no li correspon, o 
que no li va correspondre en aquests regidors, sinó a la regidora Aroa Ortego, com avui no forma part 
del consistori, però que és just des del meu punt de vista destacar la bona feina que va fer. Gràcies.

Alcalde:
Moltes gràcies. S'ha demanat un torn de paraules i el tindrem. No sé si pel Partit Popular, no? per part 
de la CUP... endavant, senyora Oliver.

Sra. Oliver:
Bona tarda. Res, un únic apunt. En un principi estem parlant dels comptes del 2014, nosaltres ens 
abstindrem, però sí que és veritat que volíem puntualitzar, que justament mirant-nos l'informe dels 
comptes del 2014; hi havia un apunt que ens ha cridat l'atenció i en tot cas, doncs pensem, justament 
que el Ple és l'espai per comunicar-ho. Que quan parlem de liquidació de comptes del 2014, diu i 
llegeixo textualment: “L'Ajuntament no ha tingut encara coneixement de les dades definitives de les 
empreses municipals que també formen part de l'informe, i de les que caldrà establir un resultat així 
com dels consorcis, etcètera...”. És a dir, ens ha generat una mica de dubte, no? és a dir, que parlem 
d'uns tancaments de comptes i justament doncs, tal i com explicita textualment l'informe encara hi 
hagin pendents resultats a rebre, entenc jo, jutjades les paraules. Gràcies.
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Alcalde:
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans? sí? Senyor Meseguer té la paraula, endavant.

Sr. Meseguer:
Bona tarda. Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres explicar una mica quin és el nostre posicionament 
de vot, hem estat analitzant els comptes generals del 2014. També hem de dir que nosaltres al 2014, 
doncs no estàvem en aquest consistori. El que sí que hem vist és que es posa en uns balanços surt un 
benefici de trenta-tres milions nou-cents seixanta-cinc mil, vuit-cents tretze amb noranta-cinc, bé, 
trenta-quatre milions d'euros. Hi han uns ingressos de cent quatre milions d'euros i unes despeses de 
setanta milions d'euros; el que això dóna uns beneficis que no posem en dubte de trenta-quatre 
milions d'euros. Però clar, aquí el que hem vist és que ha hagut un canvi de criteri i així és el que a 
nosaltres ens agradaria, si no ara... potser no és el moment, doncs parlar amb l'equip de govern. 
Aquest canvi de criteri de l'amortització comptable a les partides d’immobilitzat material i immaterial, 
que clar de la manera que es faci... s'apliqui, doncs per qui no ho entengui, és a dir, doncs si aquest 
mòbil té un valor de quatre-cents euros i té una vida útil de dos o tres anys, possiblement d'aquí a 
quatre anys li poden donar un valor de cinquanta, de cent o de dos-cents euros, no? A llavors, clar, 
nosaltres estem treballant, en tenim un equip d'assessors que està, doncs lògicament, aquest 
Ajuntament té un pressupost ja important, no? I, clar que s'hauria de veure doncs una mica tot el tema 
de l'històric. Comentar, simplement el motiu pel qual ens abstindrem i que sí... bé, és una cosa que es 
pot... podíem parlar amb l'equip de govern, no?

Alcalde:
Esquerra Republicana, vol intervenir? no? Convergència i Unió? tampoc? El senyor Terrades té la 
paraula per respondre en aquest cas, jo crec que és bàsicament matisos. Bé, hi podrà aclarir 
perfectament. Endavant. 

Sr. Terrades:
Gràcies. Atès que com explicava el senyor Meseguer que ells no formaven part de..., no han format 
part de la ... històricament d'aquest Ajuntament, i tampoc de l'anterior mandat. Nosaltres no tenim cap 
problema amb els serveis de l'Àrea d'Hisenda, tampoc amb la intervenció que la intervenció és més 
neutral, no? respecte al que serien els gestors. Ho dic per generar la confiança necessària per tal 
d'explicar tot l'històric i que tothom, no només vostès, tots les grups municipals tinguin coneixement, 
això es pot fer perfectament en una Comissió Informativa, per tal de debatre fins a l'última... fins l'últim 
cèntim d'euro. I també les valoracions patrimonials que s'han imputat o que s'imputen en el compte.
Respecte al tema de les empreses públiques. Jo no sé de quin informe està parlant la senyora Maria 
Oliver i de quina data... 

Alcalde:
Perdò... el senyor interventor sembla que... si em permet senyor Terrades. Farà l'aclariment...

Interventor:
 ... del pressupost que és el trenta de març, perdó, el vint de març del 2015, en aquell moment no 
estaven els comptes de les empreses municipals, em penso que et refereixes al que seria el set, vuit 
de la pàgina nou. Si et fixes, això és un annex de l'informe del deu de juliol de 2015, en el qual, feia 
senyes el regidor que estan fins i tot els comptes... els resultats i tot. 
Per tant, el vint de març es fa una apel·lació sobre el tema d'estabilitat, en el qual es diu: el Museu i 
l'Ajuntament no hi ha cap problema. I a més a més, es diu: ja es farà finalment la valoració, quan es 
sàpiguen els comptes de les empreses municipals, que el deu de juliol i abans, en el informe 
d'estabilitat que vam presentar aquí el mes de maig, ja vam comentar que era tot correcte. Només era 
per aclarir això, eh!

Alcalde:
Fet l'aclariment que li pertoca al senyor interventor. El tinent d'alcalde pot seguir amb l'ús de la 
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paraula...
 

Sr. Terrades:
Anava a explicar que hi ha un informe d'intervenció del deu de juliol de 2015, que es va adjuntar en la 
comissió especial de comptes, que estan a l'expedient i aquí surten els resultats de les empreses 
municipals, consolidats amb el pressupost... el compte general que avui aprovem. Com que tenen la 
documentació, jo entenc que pot haver-hi hagut un traspàs de papers, eh! a mi també em consta...
Per tant, que està aquí! fins i tot ja els tenia subratllats per si aquest era el tema de debat, altres 
vegades ho ha estat, doncs per explicar quines havien estat els resultats de les societats municipals. 
Per tant, no afegiré res més al que diu el senyor interventor. 

Alcalde:
Gràcies. No sé si volen fer ús d'un segon torn alguns dels grups municipals, no? Per tant, estaríem ja 
en disposició de votar. 

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----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    iiii        11111111    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    
((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111) .) .) .) .

Sr. Mayoral:
Seguim amb la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia. El punt cinc, sis, set, i vuit són 
modificacions de crèdit que hem decidit a la Junta de Portaveus tractar-los conjuntament, la senyora 
Secretària farà lectura dels quatre punts. Els discutirem globalment i  llavors els votarem 
individualment. Endavant... 

 

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    31313131////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 280.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 31/2015.

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.

    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 31/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 280.000,00€, 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. 

Alcalde:
Doncs, gràcies. Aquesta és la lectura dels quatre expedients. Ara sí que obrirem el torn de paraules. 
Per part del Partit Popular, si vol intervenir... hi ha alguna intervenció? no? Per part de la CUP? 
endavant senyora Oliver, té la paraula. 

Sra. Oliver:
Gràcies. Bé, el punt número cinc i número sis que fan referència a la recuperació de les pagues extres 
i per tant, fruit de les retallades, que... el tripartit passant per PP i Convergència, hem estat patint i 
continuem patint, per tant em sembla una qüestió de justícia social, i òbviament votarem molt contents 
a favor.
Hi ha un dubte respecte al punt número set, que és aquesta partida de vint-i-cinc mil euros i escaig 
destinats a l'Institut Marroquí, que entenem que és per una entitat...  al Marroc i en tot cas, parlen de 
la..., és a dir, no sabem quines són les circumstàncies sobrevingudes a aquest pressupost , al de 2015. 
I també, volíem preguntar com és que aquesta partida no ha passat pel Consell de Cooperació i per 
tant, com és que no s'adiu o s'acull a les bases, diguéssim, de subvencions propis del Consell de 
Cooperació. És un dubte que tenim i que el volíem comentar. i ja està, gràcies. 

Alcalde:
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans? no? Esquerra Republicana? endavant senyor Mur, té la 
paraula.

Sr. Mur:
Gràcies, senyor alcalde. En tot cas, al ser quatre punts que s'ha de tractar conjuntament, i que la 
nostra intenció de vot serà diferenciada. També aclarir que nosaltres normalment, quan són temes de 
gestió que és el que són les modificacions de crèdit, acabem, diguem-ne abstenim-nos, però en 
aquest cas hi ha dues modificacions de crèdit que considerem que extremadament interessants, tal i 
com ha mencionat la nostra companya de la CUP. I que hi votarem a favor, que són els punt cinc i sis, 
entenent que és un dret que tenen els treballadors i que d'aquesta manera podran accedir a aquest 
dret: diguem així. Per tant, perquè la gent no es pensi que estem votant una mica... o que... una cosa 
estranya, eh!
Hi ha dues modificacions de crèdit que avui, puntualment ja estarem d'acord, i en les altres 
modificacions de crèdit ens abstindrem. Normalment el nostre tarannà, és que les modificacions de 
crèdit les considerem una eina de treball del propi equip de govern, que ha vegades no entenem, 
perquè ha vegades hi han modificacions de crèdit que no sabem perquè es realitzen. En aquest cas té 
molt de sentit les dues que hi votarem a favor, i simplement era posar de manifest això. Gràcies. 
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Alcalde:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió? Sí? endavant, senyor Sastre té la paraula.

Sr. Sastre:
Molt bona nit. gràcies, senyor alcalde. L'explicació de vot seguiria amb el que acaba d'expressar el 
senyor Pep Mur, hi haurà vot diferenciat en aquestes tres propostes. Entenem que la cinc i la sis, i la 
set tenen un contingut polític en aquest sentit, és a dir, que doncs hi ha el tema de les pagues 
extraordinàries, que per tant nosaltres considerem que en el moment en què ho permeti la 
disponibilitat pressupostària s'ha de revertir. En aquest cas el vuitè, tal i com ja s'ha fet referència sí 
que és un tema, doncs més de gestió del propi Ajuntament i per tant nosaltres ens abstindrem, perquè 
són eines més internes de l'equip de govern, i per tant només recalcar també aquesta explicació del 
vot, ja que hi haurà doncs una diferència entre els quatre punts. 

Alcalde:
Moltes gràcies. El senyor Terrades, per aclarir també el que faci al cas. Endavant.

Sr. Terrades:
Sí, en el govern de la ciutat en l'any 2012. Que és el mateix que hi ha en aquests moments, diferents, 
però del mateix signe, ens hagués agradat poder pagar el cent per cent de la paga extraordinària en 
els treballadors municipals, el funcionari i el personal laboral . Si no es va fer, no va ser per voluntat del 
govern de la ciutat, si no per una decisió del govern de l'Estat, que obligava a totes les 
administracions: a la central, a la Generalitat de Catalunya i a les administracions locals . 
El que ha fet el Govern en aquests moments és possibilitar, no el pagament de tota la paga 
extraordinària de l'any 2012, si no d'una part que l'administració central efectiva i en el decret que 
regula això, vostès saben perfectament que deia que els ajuntaments també ho podien fer; no deia 
que ho haguéssim de fer, que ho podíem fer.
Nosaltres ens vam comprometre en el seu moment, amb els treballadors de la casa. De fet, el 
personal laboral, aquesta quantitat ja la va percebre mesos enrere, i així al personal funcionari i 
sabíem perfectament que a la que tinguéssim aquesta disponibilitat fruit, justament, del que els hi 
explicava abans en l'anterior punt.
Nosaltres faríem efectiva aquesta quantitat, fins i tot haguéssim pogut abordar la totalitat de la paga 
que resta per fer-hi front..., no, no ho fem, doncs perquè no ho podem fer-ho. Perquè només se'ns 
habilita ha donar la part que se'ns habilita. Suposem que a l'exercici 2016, això s'abordarà i hem de 
saber que tindrem les previsions pressupostàries corresponents pel pressupost que discutirem quan 
toqui, per tal de què aquests recursos hi siguin en el moment en què puguem fer-ho. No va ser, torno a 
repetir, a l'any 2012 decisió d'aquest govern, si no que va venir d'una decisió del govern de l'Estat. Al 
2012, vostès saben qui governava ja a l'any 2012. 
I respecte a la partida, aquesta de vint-i-cinc mil cent noranta-cinc euros, això forma part dels 
programes de cooperació propis de l’Ajuntament de Granollers, en aquest cas en col·laboració amb la 
Diputació..., hi han dos programes de cooperació, un que passa pel Consell de Cooperació de la ciutat 
i un altre que són convenis directes de l'Ajuntament amb altres administracions locals, en aquest cas 
amb la ciutat de Sidi Rahal, una delegació que va venir en aquesta ciutat impulsada, coordinada amb 
la Diputació de Barcelona. I el que s'està fent és col·laborar amb el disseny del model de ciutat, i del 
seu planejament des de la ciutat de Granollers. En tot cas, no és només la col·laboració econòmica, 
sinó assessorament respecte a l'organització de la ciutat. 

Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si hi ha algun grup que vulgui intervenir en segona volta... no?
Per tant estem en disposició de votar. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
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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 MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUS    3333////2015201520152015    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENTMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENTMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENTMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER SUPLEMENT    
DE CRÈDITDE CRÈDITDE CRÈDITDE 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 del Patronat Municipal del Museu per suplement de crèdits    per un import de 4.900,00€, al 
qual se li ha assignat el codi d'expedient MC MUS 3/2015.

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.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC MUS 3/2015 de modificació del Pressupost del Patronat 
Municipal del Museu per suplement de crèdits per un import de 4.900,00€, 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

 
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    32323232////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 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 25.195,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 32/2015.

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 32/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 25.195,00€, 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    18181818    vots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((3333))))    i  Ci  Ci  Ci  C''''ssss    ((((2222))));;;;    iiii    6666    abstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    iiii    
PPPPPPPP    ((((1111).).).).
 

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 MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUSEXPEDIENT MC MUS    2222////2015201520152015    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER CRÈDITMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER CRÈDITMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER CRÈDITMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU PER CRÈDIT    
EXTRAORDINARIEXTRAORDINARIEXTRAORDINARIEXTRAORDINARI

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 del Patronat Municipal del Museu per crèdit extraordinari    per un import de 22.704,40€, al 
qual se li ha assignat el codi d'expedient MC MUS 2/2015.

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 MUS 2/2015 de modificació del Pressupost del Patronat 
Municipal del Museu  per crèdit extraordinari per un import de 22.704,40€, 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 MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,        i  Ci  Ci  Ci  C''''ssss    ((((2222))));;;;    iiii    9999    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    iiii    
PPPPPPPP    ((((1111).).).).

 

Sr. Mayoral:
Passem al punt número nou que és un dictamen relatiu a modificar la plantilla i la relació de llocs de 
treball del personal de l'Ajuntament de Granollers. Endavant, senyora Secretària.

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODIFICACIÓ    03030303////2015201520152015    DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCSDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS    
DE TREBALL DEL PERSONAL DE LDE TREBALL DEL PERSONAL DE LDE TREBALL DEL PERSONAL DE LDE TREBALL DEL 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:

Atès que l’organigrama municipal s’ha modificat a partir de la nova constitució de l’ajuntament per a la 
legislatura 2015-2019 amb la configuració de 5 Àrees funcionals.

Atès que la voluntat de l’actual equip de govern, proposa la creació de diferents serveis i l’adaptació 
d’altres existents, cal adequar la plantilla i la relació de llocs de treball per donar resposta a les 
necessitats d’aquests serveis que s’adrecen a la ciutadania.

Atesa la regulació dels articles 69 i 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’empleat 
públic, en relació a la planificació dels recursos humans i l’ordenació dels llocs de treball .

Atès l’article 8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya que atorga a l’Ajuntament com administració pública la potestat reglamentària i 
d’autoorganització.

Atès que s’informa que les propostes de modificació de plantilla i relació de llocs de treball s’ajusten a 
allò disposat a l’article 21.Uno.1 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2015 que diu: “A lo largo del ejercicio 2015 no se procederá, en el Sector Público... a la 
incorporación de nuevo personal delimitado en el artículo anterior ....” en relació a l’excepció prevista 
al mateix article 21 a l’apartat dos, ja que si bé l’apartat ú diu que durant el 2015 no es procedirà a la 
incorporació de nou personal, l’apartat Dos preveu l’excepció “Durante el año 2015 no se procederá a 
la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de 
funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir   necesidades urgentes e 
inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se 
consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales” .

En aquest sentit, informar que totes les modificacions proposades s’ajusten a les excepcions previstes 
a la Resolució d’alcaldia núm. 552/2014, de 26 de juny relativa a la modificació de la resolució 
d’alcaldia núm. 146 de data 17 de febrer de 2012 i de la resolució d’alcaldia núm. 247 de data 13 de 
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març de 2012 relatives a la concreció dels casos excepcionals, les necessitats urgents i inajornables, 
els sectors prioritaris i els serveis públics essencials, als efectes previstos per l’article 21 de la Llei 
22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014. Resolució que és 
vigent.
 
Atès que les modificacions descrites en els següents apartats no suposarà consolidar cap plaça ni lloc 
de treball i que la provisió serà de caràcter temporal en el cas del personal laboral i d’interinitat en el 
cas del personal funcionari, no ens acollim al previst a l’article  21.Ú.2 de la taxa de reposició.

Atès que les modificacions  de la relació de llocs de treball, - en el moment en que s’hagin de proveir 
aquests llocs de treball- en el casos que suposa una modificació d’increment en el cobrament de les 
retribucions complementàries del lloc de treball, s’ajusta també al previst a l’article 20.7 de la Llei 
36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 que regula l’excepció a 
la norma que es conté en el mateix article apartat dos que diu: “Dos. En el año 2015, las retribuciones 
del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2014, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la 
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.” I 
l’apartat set de l’article 20 que diu: Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse 
sin perjuicio de las
adecuaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el 
contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo.”. Per tant, en tots els casos 
es tracta d’adequacions retributives excepcionals, singulars i resulten imprescindibles per respectar la 
valoració dels llocs de treball que en igualtat de funcions i responsabilitats, tenen els mateixos 
complements específics.

Les modificacions de plantilla i relació de llocs de treball que s’acordaran són :

1. Es crea un nou lloc de treball de Cap de servei de cultura i joventut i s’amortitza el lloc de treball 
de Coordinador tècnic de centres cívics. Està previst que s’adscrigui provisionalment a personal que 
forma part de la plantilla. Aquesta modificació, suposa un increment en les retribucions 
complementàries i s’ajusta a l’excepció prevista a l’article  20.7 de la  Llei 36/2014, de 26 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, d’acord amb l’exposa’t en l’anterior paràgraf. 

Cal autoritzar i disposar la despesa complementària per l'import i a la partida que es detalla a 
continuació : 

H232/33730/13000 988,40 euros
H232/33730/16000 269,91 euros

2. Es crea un nou lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana d’atenció a la diversitat vinculat a l’EMT. Està 
previst que s’adscrigui provisionalment a personal que forma part de la plantilla. Per tant, donem 
compliment al  previst a l’article 21.Dos i 20.7 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a 2015 i a la Resolució d’alcaldia núm. 552/2014 de 26 de juny.

Cal autoritzar i alliberar el complement negatiu per l 'import i a la partida que es detalla a continuació: 

H440/33720/12101 -389,00 euros
H440/33720/16000 -88,98 euros

3. L’actual lloc de treball de Responsable de programes de joventut, de personal laboral,  no es 
modifica i quedarà vacant, per tant, caldrà crear una nova plaça de tècnic/a mitjà/ana de serveis 
personals, de personal laboral. 
La creació d’aquesta plaça, vinculada al lloc de treball de Responsable de programes de joventut, és 
necessària per poder proveir-la en el futur, previ procés selectiu de personal laboral temporal per 
cobrir vacants i/o substitucions. 
Les condicions de creació d’aquesta plaça, que comporta l’amortització d’una plaça de personal 
laboral vacant, grup A2, dona compliment al previst a l’article 21.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 i a la Resolució d’alcaldia núm. 552/2014 
de 26 de juny.
La descripció d’aquest nova plaça de personal laboral és: Ens: AJT/EMT, Grup A2, Denominació: 
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Tècnic/a Mitjà/ana de Serveis Personals. La plaça que s’amortitza és: personal laboral, plaça, 
professor/a, Ens AJT/EMT, Grup A2.

4. Es proposa la creació d’un nou lloc de treball de Cap de Servei d’Organització i Serveis 
Tecnològics, amortitzant el lloc de treball de Cap de l’OAC. Aquesta modificació no suposa un 
increment de complement específic. Està previst que s’adscrigui provisionalment a personal que forma 
part de la plantilla.

5. Es proposa la creació d’un nou lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de Logística, que comportarà 
l’amortització del lloc de treball de Cap de Servei d’Organització i Logística. Està previst que 
s’adscrigui provisionalment a personal que forma part de la plantilla. Aquesta modificació comporta un 
decrement en el complement específic.

Cal autoritzar i alliberar el complement negatiu per l 'import i a la partida que es detalla a continuació: 

H142/92210/12101 -844,76 euros
H142/92210/16000 -226,92 euros

6. Es proposa la creació d’un nou lloc de treball de Cap de Servei d’Acció Comunitària motivat per 
la creació de l’Àrea d’Acció Comunitària i Benestar. Està previst que s’adscrigui provisionalment a 
personal que forma part de la plantilla. Aquesta modificació, suposa un increment en les retribucions 
complementàries i s’ajusta a l’excepció prevista a l’article  20.7 de la  Llei 36/2014, de 26 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, d’acord amb l’exposa’t en l’anterior paràgraf. 

Cal autoritzar i disposar la despesa complementària per l'import i a la partida que es detalla a 
continuació : 

H241/32720/14300 2.418,44 euros
H241/32720/16000 649,68 euros

7. L’actual lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de Resolució de conflictes, de personal funcionari,  
no es modifica i quedarà vacant, per tant, caldrà crear una nova plaça de tècnic/a mitjà/ana de serveis 
personals, de personal laboral. 

La creació d’aquesta plaça, vinculada al lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de Resolució de 
conflictes, és necessària per poder proveir-la en el futur, previ procés selectiu de personal laboral 
temporal per cobrir vacants i/o substitucions. 

Les condicions de creació d’aquesta plaça, que comporta l’amortització d’una plaça de personal 
laboral vacant, grup A1, dona compliment al previst a l’article 21.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015 i a la Resolució d’alcaldia núm. 552/2014 
de 26 de juny.

La descripció d’aquest nova plaça de personal laboral és: Ens: AJT, Grup A2, Denominació: Tècnic/a 
Mitjà/ana de Serveis Personals. La plaça que s’amortitza és: plaça de personal laboral vacant de 
Professor/a,  Ens AJT/EMT, Grup A1.

8. El retorn de la situació administrativa de comissió de serveis d’un funcionari de carrera amb 
plaça de TAG i la seva adscripció al Servei de Recursos Humans, deixa sense assessorament jurídic 
el Servei d’Urbanisme, donat que la persona que substituïa aquesta comissió de serveis es va 
adscriure provisionalment a l’Àrea de Territori i Ciutat . 

Aquest fet comporta la necessitat d’un nou lloc de treball de Tècnic d’assessorament jurídic i 
conseqüentment la creació d’una nova plaça de TAG vinculada al lloc de treball .

La creació d’aquesta plaça, vinculada al lloc de treball de Tècnic/a d’assessorament jurídic, és 
necessària per poder proveir-la en el futur, previ procés selectiu de personal funcionari interí per cobrir 
vacants i/o substitucions. 

Les condicions de creació d’aquesta plaça, que comporta l’amortització d’una plaça de Tècnic/a 
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superior d'ensenyament secundari de personal funcionari, vacant, grup A1, dona compliment al previst 
a l’article 21.Dos de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2015 i a la Resolució d’alcaldia núm. 552/2014 de 26 de juny.

La descripció de la nova plaça a crear és: Ens: AJT, Escala, Tècnica, Subescala: Tècnica superior, 
Grup A1, Règim, funcionari, Denominació: Tècnic/a d’Administració General. La plaça que s’amortitza 
és: plaça de personal funcionari vacant de Tècnic/a superior ensenyament secundari,  Ens AJT/EMT, 
Grup A1.
Caldrà també crear un nou lloc de treball de Tècnic/a d’Assessorament Jurídic.

9. Es proposa la modificació del lloc de treball de Professor tècnic/Administrador d’educació 
secundària, grup A1/A2 de l’Escola Municipal de Treball.

10. Es proposa la modificació del lloc de treball de Professor/Coordinador de Qualitat d’educació 
secundària, grup A1/A2 de l’Escola Municipal de Treball.

11. L’aprovació en data 23 de desembre de 2014 de la plantilla de personal funcionari per a 2015 va 
preveure 9 places de promoció interna d’auxiliars administratius de C2 a C1, amortitzant les places de 
C2 quan es proveeixin les de C1. Ara es proposa ampliar aquesta promoció interna i passar de 9 
places a 18 places d’auxiliar administratiu per promoció interna de C2 a C1, amortitzant de forma 
automàtica les places C2 quan es proveeixin les places C1.

12. La necessitat de cobrir una plaça vacant de personal administratiu prevista a la plantilla amb el 
grup C1, s’ha de modificar pel grup C2.

13. La creació d’una nova Àrea a l’organigrama municipal, comporta la necessitat d’un nou lloc de 
treball de “Coordinador/a Administratiu/va”. Està previst que s’adscrigui provisionalment a personal 
que forma part de la plantilla. Aquesta modificació, suposa un increment en les retribucions 
complementàries i s’ajusta a l’excepció prevista a l’article  20.7 de la  Llei 36/2014, de 26 de desembre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, d’acord amb l’exposa’t en l’anterior paràgraf. 

Atès que la modificació de la relació de llocs de treball ha estat negociada en el si de la Mesa de 
Negociació amb la representació sindical a la reunió celebrada el dia 18 de setembre de 2015, tot i 
que el comitè d'empresa no ha donat resposta a la proposta presentada.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Els articles 31 i següents i 69 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
- Els articles 22.2.i), 90.2, 92 i 92 bis de la Llei de 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local.
- Els articles 126.4, 127 i 129.3.a) del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova 
el
Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local .
- L'article 15 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
- Els articles 61 a 64 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
- El Reial Decret 861/1986, de 25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels 
funcionaris
d'Administració Local.
- La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l 'Administració Local.
- Els articles 20 i 21 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per al
2015.
- Els articles 27.1, 28.1 i 28.2 del Decret 214/1990, de 30 de juny, del Reglament de Personal al Servei 
de les Entitats Locals de Catalunya
D'acord amb l'informe emès per la Cap de Servei de Recursos Humans

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

7

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball de personal funcionari i 
laboral segons el detall següent:
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1. Amortitzar el lloc de treball de “Coordinador/a tècnic/a de centres cívics”

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificaciClassificaciClassificaciClassificaci
óóóó    
professionprofessionprofessionprofession
alalalal

NúmNúmNúmNúm....
fitxafitxafitxafitxa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègimRègimRègimRègim

Coordinador/a tècnic/a de centres 
cívics 

22 27 A2/A1 246 C LD L

 i crear un nou lloc de treball de Cap de Servei de cultura i joventut, amb les característiques 
següents:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificaciClassificaciClassificaciClassificaci
óóóó    
professionaprofessionaprofessionaprofessiona
llll

NúmNúmNúmNúm....    
fitxafitxafitxafitxa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègimRègimRègimRègim

Cap de servei de cultura i joventut 25 29 A2/A1
Per 
definir

C LD L

2. Crear un nou lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana d’atenció a la diversitat, amb les característiques 
següents:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificaciClassificaciClassificaciClassificaci
óóóó    
professionprofessionprofessionprofession
alalalal

NúmNúmNúmNúm....
fitxafitxafitxafitxa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègimRègimRègimRègim

Tècnic/a mitjà/ana d'atenció a la 
diversitat

21 45 C1/A2
Per 
definir

C CM F

i amortitzar el lloc de treball de Professor/a tècnic/a d'educació secundària :

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE
ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació     
professionalprofessionalprofessionalprofessional

NúmNúmNúmNúm....
fitxafitxafitxafitxa

NivellNivellNivellNivell     
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisióprovisióprovisióprovisió

RègimRègimRègimRègim

Professor/a tècnic/a d'educació 
secundària

24 46 A2 -- C CM F/L

3. Amortitzar la plaça vacant de professor següent:

EnsEnsEnsEns SubescalaSubescalaSubescalaSubescala
GrupGrupGrupGrup    
((((CosCosCosCos))))

RègiRègiRègiRègi
mmmm

PlaçaPlaçaPlaçaPlaça

AJT/E
MT

------------------ A2 V Professor 

Crear una nova plaça vacant de tècnic/a mitjà/ana de serveis personals:

EnsEnsEnsEns SubescalaSubescalaSubescalaSubescala
GrupGrupGrupGrup    
((((CosCosCosCos))))

RègiRègiRègiRègi
mmmm

PlaçaPlaçaPlaçaPlaça

AJT/E
MT

------------------ A2 V
Tècnic/a mitjà/ana de 
serveis personals

4. Amortitzar el lloc de treball de Cap de l’OAC:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificaciClassificaciClassificaciClassificaci
óóóó    NúmNúmNúmNúm....

NivellNivellNivellNivell     
dededede    

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi RègimRègimRègimRègim
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professionaprofessionaprofessionaprofessiona
llll

fitxafitxafitxafitxa
catalàcatalàcatalàcatalà óóóó

Cap de l'OAC 24 29 A1/A2  C LD F

I crear un nou lloc de treball de Cap de Servei d’Organització i Serveis Tecnològics, amb les 
característiques següents:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificaciClassificaciClassificaciClassificaci
óóóó    
professionaprofessionaprofessionaprofessiona
llll

NúmNúmNúmNúm....
fitxafitxafitxafitxa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègiRègiRègiRègi
mmmm

 Cap de servei d'Organització i 
serveis tecnològics

25 29 A1/A2
Per 
definir 

C LD F

5. Amortitzar el lloc de treball de Cap de Servei d’Organització i Logística :

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificaciClassificaciClassificaciClassificaci
óóóó    
professionaprofessionaprofessionaprofessiona
llll

NúNúNúNú
mmmm....
fitxfitxfitxfitx
aaaa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègimRègimRègimRègim

Cap de servei d'organització i 
logística 

25 29 A2/A1 106 C LD F

I crear un nou lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana de Logística, amb les característiques 
següents:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE
ClassificaciClassificaciClassificaciClassificaci
óóóó    
professionalprofessionalprofessionalprofessional

NúmNúmNúmNúm....
fitxafitxafitxafitxa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègimRègimRègimRègim

Tècnic/a mitjà/ana de logística 25 19 A2/A1
Per 
definir

C LD F

6. Crear un nou lloc de treball de Cap de Servei d’Acció Comunitària, amb les característiques 
següents:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE
ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació     
professionalprofessionalprofessionalprofessional

NúmNúmNúmNúm....
fitxafitxafitxafitxa

Nivell deNivell deNivell deNivell de    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègimRègimRègimRègim

Cap de servei d'Acció comunitària 25 29 A2
 Per 
definir

C CM F

i amortitzar el lloc de treball de Professor/a  d'educació secundària :

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE
ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació     
professionalprofessionalprofessionalprofessional

NúmNúmNúmNúm....
fitxafitxafitxafitxa

NivellNivellNivellNivell     
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisióprovisióprovisióprovisió

RègimRègimRègimRègim

Professor/a d'educació secundària 24 46 A1 -- C CM F/L

7. Amortitzar la plaça vacant de personal laboral de Professor/a:

EnsEnsEnsEns SubescalaSubescalaSubescalaSubescala
GrupGrupGrupGrup    
((((CosCosCosCos))))

RègimRègimRègimRègim PlaçaPlaçaPlaçaPlaça

AJT/E
MT

---------------------- A1 V Professor/a

I crear la plaça de persona laboral de Tècnic/a mitjà/ana de serveis personals amb les característiques 
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següents:

EnsEnsEnsEns SubescalaSubescalaSubescalaSubescala
GrupGrupGrupGrup    
((((CosCosCosCos))))

RègimRègimRègimRègim PlaçaPlaçaPlaçaPlaça

AJT ----------------------  A2 V
Tècnic/a mitjà/ana de 
serveis personals

8. Amortitzar la plaça vacant de personal funcionari de Tècnic /a superior ensenyament secundari:

EnsEnsEnsEns SubescalaSubescalaSubescalaSubescala
GrupGrupGrupGrup    
((((CosCosCosCos))))

RègimRègimRègimRègim PlaçaPlaçaPlaçaPlaça

AJT/E
MT

Tècnica A1 V
Tècnic/a superior 
ensenyament secundari

Crear la plaça de personal funcionari de Tècnic/a d’Administració General (TAG), amb les 
característiques següents:

EnsEnsEnsEns SubescalaSubescalaSubescalaSubescala
GrupGrupGrupGrup    
((((CosCosCosCos))))

RègimRègimRègimRègim PlaçaPlaçaPlaçaPlaça

AJT TÈCNICA A1 V TAG

Crear un nou lloc de treball de Tècnic/a d’Assessorament Jurídic, amb les característiques següents:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificacClassificacClassificacClassificac
ióióióió    
professionprofessionprofessionprofession
alalalal

NúmNúmNúmNúm....
fitxafitxafitxafitxa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègiRègiRègiRègi
mmmm

Tècnic/a d’Assessorament Jurídic 22 26 A1
Per 
definir

C LD F

i amortitzar el lloc de treball de Professor/a d'educació secundària :

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE
ClassificacióClassificacióClassificacióClassificació     
professionalprofessionalprofessionalprofessional

NúmNúmNúmNúm....
fitxafitxafitxafitxa

NivellNivellNivellNivell     
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisióprovisióprovisióprovisió

RègimRègimRègimRègim

Professor/a d'educació secundària 24 46 A1 -- C CM F/L

9. Modificar la denominació del lloc de treball de “Professor tècnic d’educació secundària” per 
el de:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificacClassificacClassificacClassificac
ióióióió    
professionprofessionprofessionprofession
alalalal

NúNúNúNú
mmmm....
fitxfitxfitxfitx
aaaa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègimRègimRègimRègim

Professor/a tècnic/a /Administrador 
d'educació secundària

24 46 A1/A2  C CM F/L

 
10. Modificar la denominació del lloc de treball de “Professor d’educació secundària” per el 
de:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificacClassificacClassificacClassificac
ióióióió    
professionprofessionprofessionprofession
alalalal

NúNúNúNú
mmmm....
fitxfitxfitxfitx
aaaa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègimRègimRègimRègim

Professor/a /Coordinador de Qualitat 
d'educació secundària

24 46 A1/A2  C CM F/L
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11. Modificar les places de personal auxiliar administratiu de promoció interna C2 a C1, i ampliar de 9 
a 18 les places de promoció interna de personal auxiliar administratiu de C2 a C1, amortitzant de 
forma automàtica les places de C2 quan es proveeixin les places de C1.

12. Modificar el grup d’accés C1 de la vacant de personal administratiu de la plantilla de personal 
funcionari, pel grup d’accés C2.

13. Crear un nou lloc de treball de Coordinador/a Administratiu/va, amb les característiques següents:

Denominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLTDenominació RLLT CDCDCDCD CECECECE

ClassificacClassificacClassificacClassificac
ióióióió    
professionprofessionprofessionprofession
alalalal

NúNúNúNú
mmmm....
fitxfitxfitxfitx
aaaa

NivellNivellNivellNivell     
dededede    
catalàcatalàcatalàcatalà

FormaFormaFormaForma    
provisiprovisiprovisiprovisi
óóóó

RègimRègimRègimRègim

Coordinador/a Administratiu/va 18 16 C1/A2
 
168

C CM F

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Alliberar i disposar el complement negatiu per l'import i les partides que es detalla a 
continuació :

H440/33720/12101 -389,00 euros
H440/33720/16000 -88,98 euros

H142/92210/12101 -844,76 euros
H142/92210/16000 -226,92 euros

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Autoritzar i disposar la despesa complemetària per l'import i a la partida que es detalla a 
continuació : 

H241/32720/14300 2.418,44 euros
H241/32720/16000 649,68 euros

H232/33730/13000 988,40 euros
H232/33730/16000 269,91 euros

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Publicar integrament la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball en el Butlletí 
Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Notificar a les persones 
interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

Alcalde:
Moltes gràcies. Aquí hi han anunciades intervencions per part dels grups municipals. No sé si per part 
del Partit Popular? no? Per part de la CUP? Senyora Oliver, té la paraula.

Sra. Oliver:
A veure, entenem que aquest procés tal i com se'ns va explicar, el procés de reorganització interna 
que és una decisió de govern, entenem per tant que la majoria d'aquests llocs de treball, responen a 
criteris subjectius o el que en altres paraules podem anomenar adjudicacions a dit. A llavors, d'alguna 
manera ens interessava també, i per això ho hem comentar: que no... el Comitè d'empresa, en tot cas, 
de l'Ajuntament. I justament ens ha costat, ens ha costat molt que arribés l'acta de... justament del 
Comitè d'empresa. I el que ens ha arribat, ja dic som novells i anem lents, perquè anem lluny. I 
l'informe que ens ha arribat, en principi és que no hi ha una comunicació encara explicita per part del 
Comitè de l'empresa, i per tant enteníem que en tot cas, aquesta adjudicació havia de passar com a " 
Conditio sine qua non" amb el vist-i-plau del Comitè d'empresa. Ho dic, perquè de l'informe que ens ha 
arribat a data del divuit del nou, convocatòria de dos quarts de dotze a la sala del comitè unitari; en el 
punt número u, justament quan es parla del ple de modificacions de la relació de llocs de treball. En 
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principi entenem, la lectura d'aquest informe que només s'informa i que per tant, en tot cas, bueno... al 
final acaba dient que ens ho comunicaran en data del vint-i-tres. No sabem res més, per tant, d'alguna 
manera enteníem que aquestes adjudicacions havien de passar, evidentment, no? amb el vist-i-plau, 
diguéssim del Comitè d'empresa, o en tot cas, si hi pensava al respecte. Gràcies. 

Alcalde:
No sé si Ciutadans vol intervenir...no? Esquerra Republicana...., senyor Mur? Té la paraula. 

Sr. Mur:
Gràcies. Entenem que aquest procés que s'ha seguit per la reestructuració de llocs de treball . Ha fallat 
per tots els costats, no? Ha fallat en la forma, no hi ha hagut diàleg amb el Comitè d'empresa. No 
s'han fet les valoracions adequades en els llocs de treball, quan crees un lloc de treball nou, cal 
valorar si aquell llocs de treball ha d'existir o no ha d'existir; no existeixen aquestes valoracions 
prèvies. Ha fallat en el temps, s'ha informat... absolutament informat, no negociat, informat; amb molt 
poc temps, el Comitè d'empresa no ha tingut pràcticament la possibilitat de fer res més. 
I fins i tot nosaltres afegim que ha fallat també en el fons, és a dir, veiem que és una reestructuració de 
llocs de treball que potencia les..., diguem-ne les categories intermitges de l'Ajuntament, però en canvi 
deixa sense resposta al que són les categories bàsiques de l'Ajuntament, eh! per entendre'ns: els C, 
C1, C2... aquests queden paralitzats i potenciem nivells intermitjos. Per tant, vist que tot plegat, 
diguem-ne que ha petat per tots els costats. Nosaltres votarem en contra d'aquesta proposta de 
reorganització. Gràcies. 

Alcalde:
Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió? endavant senyor Sastre. 

Sr. Sastre:
No anàvem a intervenir en aquest punt. De fet, el sentit de la votació anava a ser diferent, però la 
senyora Oliver de la CUP deia que anaven lents perquè anaven llunys. Nosaltres anem tard, però això 
fa que ha vegades anem millor. Abans d'entrar en aquest Ple ens ha arribat aquesta manifestació que 
fa el Comitè d'empresa respecte a aquest punt, aquest dictamen i on hi manifesta, com deia el senyor 
Mur, doncs que hi ha per part seva es considera que hi ha hagut una manca de negociació per part de 
l'Ajuntament i, fins i tot, una manca d'informació en algun dels aspectes que es volen proposar, doncs 
a canvi per part de... o aquests canvis que es volen proposar en la plantilla i en la relació de llocs de 
treball. Nosaltres, com ja hem manifestat abans el grup de Convergència, tenim aquesta política de 
què aquells afers que són, diguéssim, d'organització, de govern, de gestió interna de la casa, doncs 
ens abstenim per tal de què l'equip de govern pugui, en exercici de la seva condició d'equip de govern 
precisament tirar-los endavant, però en aquest cas entenem. I és un tema que no és la primera 
vegada que ens arriba, que per part del Comitè d'empresa doncs hi ha aquesta, aquest malestar ha 
vegades  amb la manca de negociacions en alguns aspectes i per tant, el nostre vot finalment serà 
contrari a aquesta proposta, doncs en consonància amb el malestar expressat pel Comitè d'empresa. 

Alcalde:
Moltes gràcies. El senyor Terrades té la paraula. En aquest cas per replicar. Sí...

Sr. Terrades:
Sí, podia haver presentat la proposta, però he preferit, allò.... escoltar les intervencions dels diversos 
portaveus per ajustar més la intervenció.
I aquesta proposta que no significa, en principi cap increment de la plantilla aprovada a l 'any 2015, per 
a l'any 2015. Obeeix a la necessitat d'adequar l'organització interna municipal, de la qual l'estructura 
d'àrees i regidories de l'Ajuntament de Granollers, vostès saben que en l'anterior legislatura hi havien 
quatre àrees, ara en tenim cinc; i per tant, calia fer algunes reorganitzacions. Entre d'altres coses, 
perquè algunes persones que estaven en comissió, una persona que estava en comissió de serveis 
en un altre ajuntament s'ha incorporat. I per tant, un dels llocs que estaven proveïts aquí també amb 
funcionaris d'altres ajuntaments en comissió de serveis al nostre Ajuntament . Doncs han quedat lliures 
i s'hauran de proveir.... o s'ha de crear la plaça per poder tornar a tenir..., per poder tornar a incorporar 
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aquestes figures. Com per exemple, la persona... el jurídic de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de 
Granollers. En concret, obeeix a aquesta lògica d'organització de l'equip de govern de les àrees i de 
les regidories.
Vostès saben perfectament que estem parlant del Cap del Servei de Cultura i Joventut, d'un tècnic 
mitja d'atenció a la diversitat que ha passat... que estava a Joventut i que a passat a l'Escola del 
Treball i que per tant, necessitem cobrir aquest lloc de treball a la regidoria de Joventut, veig a la 
regidora de Joventut allà. 
El cap de Servei d'Organització i Serveis Tecnològics de l'Ajuntament, el cap de Servei d'Acció 
Comunitària i un coordinador administratiu en aquesta àrea nova que s'ha creat.
Algunes d'aquestes places, en concret es cobriran amb propi personal de l'Ajuntament que ara estan 
en d'altres regidories, i per tant, hi ha una certa promoció interna en el propi Ajuntament. 
I negociar, no vol dir arribar a un acord, eh! Negociar, no vol dir arribar a un acord. Perquè si no 
podríem estar negociant "in eternum" si una de les parts, que hi ha assentada a la taula no vol arribar 
a aquest acord. I per tant, no estem parlant en aquests moments de la discussió del conveni col·lectiu 
de l'Ajuntament. Estem parlant d'acabar, de concretar l'organització del govern de la ciutat.
Encara que negociar, no voldria dir arribar a un acord. El document on s'explicava quina seria o 
perquè es plantejava aquesta modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal de 
l'Ajuntament. Estem parlant d'aquests llocs que jo els hi estava explicant; es va fer a mans del Comitè 
el quinze de setembre, hi ha haver-hi una reunió de la comissió de seguiment el divuit de setembre. 
Un compromís de resposta del Comitè pel dia vint-i-tres de setembre, per tal de què pogués estar en 
l'expedient del Ple. I la comunicació o la resposta d'algunes de les coses plantejades, o de les 
posicions del Comitè d'empresa: legítim! Legítim és la seva posició com a govern de la ciutat a arribar, 
justament aquest migdia, abans de la celebració del Ple. Escolti, ja li dic jo que aquesta ciutat no pot 
estar aturada, eh! La màxima disponibilitat per parlar amb els representants dels treballadors de 
l'Ajuntament, en aquest cas, el govern de la ciutat ho sotmetrà com no pot ser d'altra manera a votació 
d'aquest Ple. Si pot estar d'acord o no, però necessitem acabar de organitzar l'equip de gestió de 
l’Ajuntament per tal de no perdre ja una setmana més per tirar endavant el Programa d'Actuació 
Municipal, perquè sembla que no però ja portem respecte a les eleccions municipals, tres, quatre 
mesos, no? des de què es van celebrar i per tant, quan ja han passat les vacances d'estiu, la 
maquinària que sempre ha estat en funcionament necessita posar-se ja a velocitat de creuer. Dit això, 
home, no és veritat que ens hàgim oblidat aprofitant aquesta modificació d'algunes de les peticions 
que en el seu moment, en aquest regidor li consten que es van plantejar per part de Comitè 
d'empresa, i tant és així que va donar instruccions en els serveis de Recursos Humans per tal de què 
algunes places d'auxiliar administratiu que ara eren C2, aprofitant que avui estàvem modificant 
passessin a C1, que era una de les reivindicacions del Comitè d'empresa, no?
Per tant, amb això ja estem d'acord, i per tant no hi haurà per part d'aquest regidor cap problema en 
tirar endavant aquestes qüestions. Ara, el que no és... les informacions s'han donat i podem haver-hi 
discrepàncies o no. Si hi han, doncs, escolti absolutament legítimes amb el Comitè i amb els altres 
grups municipals. Doncs nosaltres necessitem i tenim la necessitat d'acabar o de quasi acabar el que 
és l'estructura de gestió de l'Ajuntament. L'estructura funcionarial, i en què els primers nivells ja 
estaven coberts, necessitem cobrir segons nivells. Torno a dir, per a posar l'administració a velocitat 
de creuer. 

Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si es vol fer una segona intervenció... sí? En tot cas, anirem per ordre. Partit 
Popular, no vol intervenir.  La CUP, sis plau. 

Sr. Oliver:
Només comentar que lògicament, és veritat, com ha dit el senyor Terrades que negociar no és acordar 
però que en tot cas, informar tampoc és negociar. A llavors, jo crec que si aquest informe estava 
damunt de la taula, malgrat que evidentment només té unes hores de durada i justament... no? és a 
dir, fer-ho una mica siguem coherents amb el tarannà dialogant que es suposa que sempre manifesta 
l'Ajuntament de Granollers. Jo entenc que hauria de ser una " Conditio sine qua non", és a dir, aprovar 
aquestes propostes de llocs de treball o de reubicació o reorganització interna. Tenint en compte 
sempre, és a dir, en tot cas, sí entrant a negociar malgrat que l'acord no sigui total amb el Comitè de 
treballadors i treballadores d'aquest consistori. Gràcies.

Alcalde:
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Moltes gràcies. Per Ciutadans... senyor Meseguer té la paraula. 

Sr. Meseguer:
Bé, nosaltres voldríem intervindré perquè en aquest punt nosaltres votarem a favor, i donar l'explicació 
ja que altres portaveus han explicat el seu motiu. Nosaltres considerem que l'equip de Govern ha de 
tenir total llibertat per contractar la plantilla que ell cregui adequada. I també, lògicament és la seva 
responsabilitat si aquelles persones funcionaran correctes o no. Per tant, jo crec que com a oposició 
constructiva hem de deixar que l'Ajuntament, doncs estigui funcionant el dia a dia. Gràcies.

Alcalde: 
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana... senyor El Homrani, endavant.

Sr. El Homrani:
Entenc l'argumentació del senyor Terrades, entenc la lògica de la reorganització, entenc la lògica dels 
tempos. I per això em sobta, perquè és clar, sí des del juliol que som conscients d'això no aprofitem el 
juliol, perquè les vacances són vacances. Però al juliol no hi han vacances. Haguessin pogut avançar.
En l'àmbit sindical, i per l’experiència en la negociació es parlen d'elements de bona i mala fe. Jo crec 
que tenim tot el mes de juliol i s'hagués pogut actuar al respecte. I després crec que hi ha un element 
que és preocupant en tot aquest procés i que té una gran importància en l'àmbit de l'administració, és 
a dir, el fet de les fitxes de la valoració dels llocs de treball, de la funció de valoració que acaben 
qualificant sobre unes funcions que fa cadascú. I el perquè d'aquestes funcions va vinculada a la seva 
categoria. Crear les places i no tenir les fitxes, amb tempo el que demostra és que s'ha anat malament 
de temps. S'ha fet malament, és a dir, si som conscients de què creem les places és absolutament 
necessari tenir les fitxes de les funcions de les places. I fins i tot, en alguns casos hi ha hagut voluntat 
de buscar i cercar solucions respecte a les fitxes, i no s'han volgut perquè encara no tenim clar si els 
centres cívics.... on estaran, però sabem que les fitxes dels caps de servei, no centra fins a aquest 
punt de concreció. 
Jo crec que en aquest sentit hem de fer una lectura de dir: hi ha una reorganització, faltaria menys, el 
consistori és absolutament lícit que aquesta reestructuració, que aquesta reorganització la situï. Però 
crec que de tempos haguéssim pogut estar millor. I jo crec que aquesta reflexió l'hem de fer. I després, 
comparteixo absolutament, a part m'ho has tret de la boca, la paraula de què negociar no és informar, 
en la negociació no s'ha d'arribar a l'acord... però informar no és negociar! I crec que això també ho 
hem de tenir clar. És a dir, el paper de qualsevol àmbit de recursos humans en una societat moderna, 
com l'actual crec que el paper del diàleg amb els representants legals dels treballadors; perquè 
l'Ajuntament, i amb això discrepo amb el senyor de Ciutadans, no és únicament el consistori, som tots 
els seus treballadors i treballadores que fan unes grans funcions i això reconeixem que el canvi de C2 
a C1 són positius, i que aquesta és una part del canvi que considerem positiva. Moltes gràcies. 

Alcalde: 
No sé si per part de Convergència... no hi ha... En tot cas, senyor Terrades per cloure el debat.

Sr. Terrades:
Sí, també molt ràpidament. ... no, no estic d'acord en què hi ha hagut improvisació, en tot cas, jo crec 
que hem de retenir una dada: el Ple de l'Ajuntament es reuneix el 28 de juliol, i anomenen els caps 
d'Àrea, i... perquè algú ha dit: això seran adjudicacions a dit, no? em sembla que ho ha dit la senyora 
Oliver en la seva intervenció. Doncs miri, justament perquè no és això, hem volgut escoltar les 
opinions dels caps d'Àrea, dels gestors de les àrees per tal d'acabar configurant, diguem el segon 
nivell de comandament en la funció de l'Ajuntament.
Senyor Chakir El Homrani, convindrà amb mi que les fitxes dels caps de Servei, o dels tècnics mitjans 
que ara cobrim són assimilables als llocs de caps de servei que ja tenim, o tècnics mitjans que ja 
tenim a l'Ajuntament. 
I és veritat, negociar no és igual a informar. Jo presumeixo la bona fe del Comitè empresa, faltaria 
més, eh! la presumeixo i segurament, doncs també tindran els seus mecanismes de decisió i de fer 
arribar les seves propostes. Però el compromís que hi havia era que faríem arribar les seves respostes  
a la informació que se'ls hi va facilitar el vint-i-tres de setembre. Del vint-i-tres de setembre al 
vint-i-nou de setembre, que és avui hi han set dies. Depèn de quan s'entri la instància de resposta, es 
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pot entrar a les vuit i es pot entrar a les tres. I per tant, set o sis dies, és igual, hi ha molt de temps, hi 
han moltes hores per tal d'abordar algunes de les qüestions que es plantegen en aquest document. I 
presumeixo la bona fe del Comitè d'empresa, d'haver-lo entrat el vint-i-tres i entrar-ho avui, eh! 
justament, a poques hores de la celebració del Ple. Segurament són coses que hem d'acabar de 
solucionar i d'endreçar. També hi ha el compromís, ho sap la presidenta del Comitè d'empresa 
d'assumir en primera persona, el regidor, en aquest cas d'Hisenda i Organització, Recursos Humans, 
les relacions amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament acompanyat per l'equip tècnic, 
evidentment. Però entomar els temes en primera persona, eh! per evitar que coses que s'han de 
discutir en un Ple arribin el mateix dia del Ple . El compromís era el que era, eh! vint-i-tres de setembre.

Alcalde:
Moltes gràcies. Ara sí que és el moment de la votació.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSC----CPCPCPCP    ((((13131313))))        
i  Ci  Ci  Ci  C''''ssss    ((((2222))));;;;    8888    vots en contra dels Grups Municipals CIUvots en contra dels Grups Municipals CIUvots en contra dels Grups Municipals CIUvots en contra dels Grups Municipals CIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    i CpGi CpGi CpGi CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    iiii    1111    
abstenció del Grup Municipal del PPabstenció del Grup Municipal del PPabstenció del Grup Municipal del PPabstenció del Grup Municipal del PP     ((((1111))))

Sr. Mayoral:
Passem ara a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat. El punt deu, és un dictamen que 
s'aprova una pròrroga forçosa del contracte de la gestió del servei públic per la prestació del servei de 
neteja viària i recollida de residus municipals . Senyora Secretària... 

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

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA FORÇOSA DEL CONTRACTE DE    
GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA IGESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA IGESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA IGESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I    
RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALSRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALSRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALSRECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS,,,,    SUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE LSUBSCRIT ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    
I LI LI LI L''''EMPRESA URBASER SAEMPRESA URBASER SAEMPRESA URBASER SAEMPRESA URBASER SA     

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

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 26 de juliol de 2011, es va 
adjudicar a l'empresa URBASER S.A, amb CIF A-79524054, el contracte de gestió de servei públic 
dels serveis de neteja viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers, per el període de l'1 
d'octubre de 2011 a 30 de setembre de 2013,amb possibilitat de pròrroga de 24 mesos, per un import 
màxim de 7.207.756,97 euros més 576.620,56 euros en concepte d'IVA (8%), el que fa un total de 
7.784.377,53 euros, el que representa una baixa del 3% sobre el preu de licitació, amb càrrec a la 
partida pressupostària G311.16210.22700 per els treballs de recollida d'escombraries i 
G311.16310.22700 per els treballs de neteja viària i amb subjecció als plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars i la documentació presentada per el 
contractista.

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 28 de maig de 2013, es va 
aprovar la  revisió de preus del contracte de gestió de serveis públics del servei de neteja viària i 
recollida de residus de Granollers amb efectes de l'1 d'octubre de 2012 a 30 de setembre de 2013, 
formalitzat amb l'empresa URBASER SA per un import de 97.781,82 euros més 9.778,18 euros en 
concepte d'IVA, fent un total de 107.560,00 euros.

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 24 de setembre de 2013, es va 
aprovar la pròrroga del contracte de gestió de servei públic per la prestació dels serveis de neteja 
viària i recollida de residus municipals, subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i l'empresa Urbaser 
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SA,des de l'1 d'octubre de 2013 fins al 31 de maig de 2014, per import màxim de 2.489.508,36 euros 
més 248.950,84 euros en concepte d'IVA (10%), el que fa un total de 2.738.459,20 euros, d'acord amb 
els preus unitaris oferts per l ' adjudicatari, i la següent distribució:

- Treballs de recollida de residus: 1.034.141,77 euros més 103.414,18 euros d' IVA (10%) 
- Treballs de neteja viària : 1.455.366,59 euros més 145.536,66 euros d'IVA (10%)

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 27 de maig de 2014, es va 
aprovar la  revisió de preus i pròrroga del contracte de gestió de serveis públics del servei de neteja 
viària i recollida de residus de Granollers amb efectes de l'1 de juny de 2014 a 31 de març de 2015, 
formalitzat amb l'empresa URBASER SA per un import màxim de 3.092.666,07 euros més 309.266,61 
euros en concepte d' IVA, fent un total de 3.401.932,68 euros.

Mitjançant acord del Ple, en sessió ordinària, que va tenir lloc el dia 24 de febrer de 2015, es va 
aprovar la  pròrroga del contracte de gestió de serveis públics del servei de neteja viària i recollida de 
residus de Granollers amb efectes de l'1 d'abril de 2015 a 30 de setembre de 2015, formalitzat amb 
l'empresa URBASER SA per un import màxim de 1.855.599,65 euros més 185.559,96 euros en 
concepte d' IVA, fent un total de 2.041.159,61 euros.

Atès que el proper 30 de setembre de 2015 finalitza el contracte número 283/2011 de data 26 d'agost 
de 2011, el Cap del servei de Serveis Municipals i el Director de Serveis Municipals han emès informe 
tècnic proposant la pròrroga forçosa del contracte de gestió de serveis públics del servei de neteja 
viària i recollida de residus de Granollers atenent que es tracta d'un servei essencial, i per motius 
d'interès públic,garantir les condicions de neteja i higiene urbana, seguretat i salubritat, el fet de no 
prorrogar el servei, comportaria greus perjudicis a l'ordre públic de la ciutat de Granollers. Per aquest 
motiu es considera primordial que es continuï prestant el servei de neteja viària i recollida de residus 
de manera ininterrompuda, fins a l'execució del nou contracte, actualment en període licitatori, que es 
regirà per els mateixos plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars .

L'import previst de la pròrroga forçosa del contracte, partint de l'import anual del contracte després de 
la darrera actualització de preus, i subjecte a la realització efectiva dels serveis, serà de 
1.855.599,66€ de base més 185.559,96€ de quota d'Iva, que fa un total de 2.041.159,62€, d'acord amb 
el següent detall:

2015 (oct/des) 2016 (gen/mar)
Concepte base IVA total
Recollida 
domiciliaria

213.393,96 21.339,40 234.733,36 213.393,96 21.339,40 234.733,36

Recollida 
comercial

134.530,98 13.453,10 147.984,08 134.530,98 13.453,10 147.984,08

Neteja viària 579.874,89 57.987,49 637.862,38 579.874,89 57.987,49 637.862,38
927.799,83 92.779,98 1.020.579,81 927.799,83 92.779,98 1.020.579,81

De l'import total de la pròrroga, 26.906,20€ corresponen a la quota d'Iva de la recollida comercial que 
té la consideració de deduïble, pel que no representa un cost per a l'Ajuntament. Per tant, 
pressupostàriament el cost del la pròrroga serà de 2.014.253,43€, amb la següent distribució per 
partides i anualitats:

Aplicació pressupostària 2015 2016 total
H311.16210.22700 Recollida 

escombraries
369.264,34 369.264,34 738.528,67

H311.16310.22700 Neteja viària 637.862,38 637.862,38 1.275.724,76
Total 1.007.126,72 1.007.126,72 2.014.253,43

Atès que hi ha consignació pressupostària suficient al vigent pressupost municipal per a fer front a les 
despeses derivades de la present proposta.

L'empresa URBASER SA, ha presentat escrit amb número de registre 2015019378, data 18 de 
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setembre de 2015, indicant el seu interès en prorrogar forçosament el contracte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

-  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local :

----    Punto noveno del artículo primeroPunto noveno del artículo primeroPunto noveno del artículo primeroPunto noveno del artículo primero....    Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local. El articulo 26 queda redactado como sigue:

"1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y 
pavimentación de las vías públicas."

----    Punto veintitrés del  mismo artículoPunto veintitrés del  mismo artículoPunto veintitrés del  mismo artículoPunto veintitrés del  mismo artículo , por el que el artículo 86 queda redactado como sigue:

" 2. Se declara la reserva en favor de las Entidades Locales de las siguientes actividades o servicios 
esenciales: abastecimiento domiciliario y depuración de aguas; recogida, tratamiento y 
aprovechamiento de residuos, y transporte público de viajeros, de conformidad con lo previsto en la 
legislación sectorial aplicable. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, podrán establecer, mediante Ley, idéntica reserva para otras actividades y 
servicios."

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-  Aprovar la pròrroga forçosa del contracte de gestió de servei públic dels serveis de neteja 
viària i recollida de residus de la ciutat de Granollers, subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i 
l'empresa URBASER ,SA amb CIF A-79524054 fins a l'execució del nou contracte actualment en 
període licitatori ,per un import màxim de 1.855.599,65 euros més 185.559,96 euros en concepte d'IVA 
(10%), el que fa un total de 2.014.253,43 euros, si bé l'import definitiu vindrà determinat pels treballs 
efectivament realitzats, amb el límit de l'import màxim anterior, que es regirà pels mateixos plecs de 
clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques reguladores del contracte, d'acord amb 
els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-        Autoritzar i disposar a favor de l'empresa URBASER SA per l'import de 2.014.253,43 euros 
en concepte de pròrroga forçosa del contracte de gestió de servei públic dels serveis de neteja viària i 
recollida de residus de la ciutat de Granollers , amb càrrec a les partides pressupostàries a continuació 
indicades i la distribució per centres  :

Aplicació pressupostària 2015 2016 total
H311.16210.22700 Recollida 

escombraries
369.264,34 369.264,34 738.528,67

H311.16310.22700 Neteja viària 637.862,38 637.862,38 1.275.724,76
Total 1.007.126,72 1.007.126,72 2.014.253,43

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Incorporar aquest acord com addenda al contracte núm. 283/11 formalitzat amb data 26 
d'agost de 2011 amb l'empresa URBASER ,SA

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

Alcalde:
Moltes gràcies. El regidor de Serveis farà la presentació, endavant senyor Segovia. 
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Sr. Segovia:
Sí, gracias alcalde. Buenas tardes.
En el pleno municipal del día 24 de febrero de 2015 se aprobó una tercera y en principio, la que debía 
de ser una última prórroga de seis meses, que entraría en vigor desde el 1 de abril al 30 de 
septiembre de este año, y que agotaba el plazo total de 48 meses previstos de duración máxima del 
contrato de acuerdo con la cláusula Cuarta prevista en el contrato que regula el servicio .
Al mismo tiempo iniciábamos la licitación de un nuevo contrato que teníamos previsto poder adjudicar 
en este mismo pleno del mes de septiembre.
Este trámite, como les hemos explicado en diferentes comisiones informativas se ha demorado más 
de lo que estaba inicialmente previsto. Fundamentalmente por que seis de las nueve ofertas 
presentadas presuntamente han incurrido en bajas desproporcionadas o como se les suele decir 
comúnmente: bajas temerarias. Por este motivo hemos tenido que requerir a las empresas y estamos 
analizando todavía detenidamente la información justificativa que han presentado, con el objetivo de 
poder comprobar si reúnen o no las condiciones para poder ser admitidas finalmente al procedimiento .
Esta dificultad, ha hecho que no consideremos factible poder tener adjudicado el servicio y 
formalizado el contrato con la suficiente antelación y así poder iniciar, tal y como estaba previsto, el 
nuevo contrato el próximo día 1 de octubre.
Por tanto, teniendo presente lo que dice la ley reguladora de bases de régimen local y en la que los 
municipios tenemos la obligatoriedad de prestar una serie de servicios (entre otros los de la limpieza 
viaria y recogida de residuos) objeto de este contrato.
Ante esta situación no deseada y me temo de una incierta duración, atendiendo a la complejidad del 
procedimiento de selección del contratista, en el caso de adjudicar finalmente el contrato a un nuevo 
contratista, y así poder garantizar una transición ordenada y una continuidad en la prestación de los 
servicios. Evitando, también dentro de lo posible interrupciones o disfunciones que puedan incidir en 
los ciudadanos, en la vía pública o el medioambiente, que pudiesen comprometer la salubridad de la 
ciudad o la correcta gestión de los residuos.
Por todos estos motivos, consideramos necesarios declarar una prórroga forzosa del actual contrato 
mientras no se seleccione al nuevo contratista y éste esté en disposición de prestar con todas las 
garantías el servicio.
El actual adjudicatario ha manifestado su voluntad de aceptar la prórroga del contrato según las 
condiciones del pliego que rige actualmente, por un plazo como decía la señora secretaria, de un 
máximo de seis meses. Es decir hasta el 31 de marzo de 2016, o por un plazo inferior si el 
Ayuntamiento considera que el nuevo adjudicatario esté en disposición de iniciar la prestación del 
servicio con todas las garantías.
Así, para esta prórroga del contrato y en el caso de agotar los seis meses, partiendo del importe anual 
del contrato después de la última actualización de precios, el coste total de los servicios, como decía 
la señora secretaria, en esta prórroga será de 2.014.253,43 euros.
Y espero, y créanme que deseo que sea así esta sea definitivamente la última prórroga que tenga que 
traer a este pleno sobre este tema. 

Alcalde:
Aquí sí que també hi han anunciades intervencions. Per part del partit Popular? No? Per part de la 
CUP? sí? endavant... 

Sr. Navarro:
En primer lloc voldríem agrair la informació que se'ns ha facilitat i que ha permès des de què està 
constituïda la nova corporació a fer el seguiment del tema. Sí que voldríem, doncs, manifestar la 
nostra preocupació en el sentit de què estem en un tema molt important per a la ciutat, i veiem doncs 
que el nou concurs està encallat. A més, comptant que aquesta és la segona pròrroga que es fa i 
també, com deia abans la importància que té per a la ciutat aquest servei. 
També, així mateix, i com ja s'ha comentat a la Comissió Informativa ens preocupa l'estat dels serveis, 
sobretot pel que fa a flota i contenidors; aquest és un servei prioritari per a la ciutadania i que en 
aquests moments estar en el llindar del que seria correcte des del nostre punt de vista. I també ens fa 
por la pressió que poguessin exercir les empreses en aquest concurs. Davant de tot això i també pel 
que seria, doncs el nostre programa, nosaltres plantegem que es faci un estudi de gestió directe. 
Pensem que la remunicipalització i la gestió directe és una possibilitat que hauríem de tenir en 
compte, pel que suposa d’abaratiment de la despesa en quan al percentatge d'IVA, en quant al 
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benefici empresarial. Creiem, que així mateix es podria fer un control de la gestió i una millora del 
serveis des de l'Ajuntament, i no pas tenint en compte a les empreses i per últim, podria haver una 
millora en les condicions laborals que també s'ha de tenir en compte i que és un tema que hem tractat 
abans per altres sectors, i podríem garantir més seguretat. Per tant, nosaltres votarem en contra a 
partir de tots aquests elements que hem posat a sobre la taula. 

Alcalde:
Moltes gràcies. Per part de Ciutadans? endavant, senyor Meseguer. 

Sr. Meseguer:
Bé, nosaltres comentar que en aquest punt votarem a favor, perquè entenem que és la solució lògica 
en aquests moments, acceptar aquesta pròrroga perquè no es quedi la ciutat desatesa, i a partir d'aquí 
amb temps, doncs s'anirà buscant les solucions millors per Granollers .

Alcalde:
Moltes gràcies. Per part d'Esquerra hi ha intervenció? no? Convergència i Unió? endavant.
 

Sr. Vila: 
Hola, bona tarda en primer lloc. Demanar disculpes per la veu que tinc avui, però bé...
Nosaltres no votarem en contra perquè un servei com aquest, base per a la ciutadania no pot deixar 
de prestar-se. Però tampoc podem votar a favor perquè entenem que en la situació en què queda el 
servei no es prestaran les millors condicions pel ciutadà. Per tant, ens abstindrem; però en cap cas és 
una abstenció per inhibició sinó tot el contrari. No té massa sentit parlar perquè hem arribat fins a la 
situació actual, no?
Perquè de fet el procés licitatori s'inicia en l'anterior legislatura, i per tant, en la situació que estem 
legal és la que és i s'ha d'afrontar. I per tant, el que nosaltres volem fer és plantejar la minimització 
dels efectes que pugui tenir aquesta pròrroga en el servei i en el ciutadà. I en aquest sentit, una 
pregunta, dos precs i una suggerència.
La pregunta és molt tècnica i potser ja, des de la mateixa secretaria o intervenció... en el cas, de què 
s'adjudiqui aquest servei passada la pròrroga, el termini que hi havia inicialment previst d'adjudicació, 
se li traurà els sis mesos o s'allargaran? no ho sé dir. I en quan a prec, doncs que la pròrroga tal i com 
comentava el regidor sigui del mínim possible, que no s'esgotin els sis mesos si abans es pot fer. I 
l'altra, doncs que s'estigui especialment atent, tal i com comentava el company de la CUP, amb el 
material mòbil i amb els contenidors. I aquí venia el suggeriment de l'oferiment de col·laboració en 
quan a donar idees, potser això és el Ple, i és un tema molt tècnic, però per exemple, si el material 
mòbil està en males condicions es provable que tingui més reparacions o que fins i tot peti. Però a lo 
millor es pot tenir previst, hi han camions, hi ha escombradores de lloguer que no cal llogar-les, però a 
lo millor es pot tenir contactat per si es donés una incidència. Temes en aquest aspectes, que si 
segueix la informació que anem rebent en la Informativa, doncs podem aportar alguna solució. 
També, dic que no tot ha de ser inconvenients, el fet d'estar treballant amb material que ja està 
amortitzat, té la pega que està en pitjors condicions, però a lo millor té algun estalvi, en aquest sentit, 
potser valdria la pena fer un estudi d'amortitzacions i si estem fent servir material amortitzat , a lo millor 
això ens pot aportar algun estalvi en l'actual contracte o en el següent . Només això. 

Alcaldel:
Gràcies. No sé si del grup Socialista vol intervenir... no?  En tot cas, el Juanma Segovia per fer la 
rèplica en aquest primer bloc d'intervencions.

Sr. Segovia:
Sí, en principi. Per respondre als companys de la CUP, la preocupació i us ho he comentat ara i en la 
Comissió Informativa amb tota la franquesa i amb tota transparència. És evident que a nosaltres 
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també ens preocupa, perquè hem de documentar d'una manera, també novedosa per a nosaltres el 
tipus de contracte que hem presentat, no?
I a l'hora de respondre a aquestes empreses que han justificat d'una manera, que com us he 
comentat, fil per randa dels arguments que ... les preguntes sinó amb els comptes de resultats, que 
anem “escarbant” per veure si tot allò que demanàvem està aquí, no? Això ha endarrerit molt 
l'elaboració de l'informe com hem parlat.
I sobre l'estudi, ja ho hem comentat en la darrera... va ser objecte de discussió també amb algun grup 
municipal. El tema d'estudiar la remunicipalització del servei, i això ja ho vam estudiar i ho vam 
descartar per diversos motius, que també us explicarem en la propera Comissió Informativa. I alguns 
dels temes que, com deies d'estalvi, alguns temes podies estalviar la part però que també... 
augmentaven també els costos, per exemple, en la compra de maquinària que podríem comprar 
nosaltres com a Ajuntament no seria..., i la posada en marxa, dels recanvis o en casos de reparació... 
no seria... la facilitat que poden tenir aquestes grans empreses... si vol ja em parlarem. 
I una cosa que si que em sobta i també... és tenir millor condicions, home, em sorprendria que 
tinguéssim millors condicions encara els treballadors de la neteja , perquè estem parlant d'un contracte 
molt ben dotat econòmicament pels treballadors. Tot i així, ho comentarem a la propera Comissió 
Informativa i us donaré les dades.
Ciutadans, us agraïm aquesta... entenem i com jo també... ho hem comentat en alguna ocasió i és 
evident que totes les propostes que puguin arribar per fer, millorar el servei, l'actual, i el futur 
benvingut serà. Perquè tot i així, no és una decisió del regidor, ni molt menys, serà més de 
contractació, que òbviament amb les ofertes presentades i amb la justificació que presenti haurà de 
decidir a quin contractista finalment s’atorga.
I, evidentment el dia a dia de la gestió. Una cosa és el plec i una altra cosa és el dia a dia de la gestió 
del servei. Déu n'hi do, Déu n'hi do els esforços que ja està fent la pròpia empresa actual, doncs de 
posar la millor disposició de la maquinària existent, que recordem que alguna d'ella té setze anys de 
servei. I els esforços que s'estan fent per poder mantenir el millor possible aquesta maquinària, i quan 
no la poden tenir a temps, reclamar alguns de lloguer o de la pròpia flota d'altres poblacions on tenen 
servei de posar-ho a la nostra disposició. Això ja ho estem fent. 

Alcalde:
Gràcies. No sé si és vol utilitzar el segon torn, no? Per tant estaríem en disposició de votar. 

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSC----CPCPCPCP    ((((13131313))))        
i  Ci  Ci  Ci  C''''ssss    ((((2222))));;;;    7777    abstencions dels Grups Municipals CIUabstencions dels Grups Municipals CIUabstencions dels Grups Municipals CIUabstencions dels Grups Municipals CIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))))    iiii    2222    vots en contravots en contravots en contravots en contra    
del Grup Municipal CpGdel Grup Municipal CpGdel Grup Municipal CpGdel Grup Municipal CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))

Alcalde:
Bé, passem al punt número onze que és el dictamen relatiu a presentar al·legacions al Pla de 
Transports de Viatgers de Catalunya.

 
11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A PRESENTAR AL·LEGACIONS AL PLA DE TRANSPORTS DEDICTAMEN RELATIU A PRESENTAR AL·LEGACIONS AL PLA DE TRANSPORTS DEDICTAMEN RELATIU A PRESENTAR AL·LEGACIONS AL PLA DE TRANSPORTS DEDICTAMEN RELATIU A PRESENTAR AL·LEGACIONS AL PLA DE TRANSPORTS DE    
VIATGERS DE CATALUNYAVIATGERS DE CATALUNYAVIATGERS DE CATALUNYAVIATGERS DE CATALUNYA     2020202020202020

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

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha elaborat el projecte de  Pla de Tranports de viatgers de 
Catalunya 2020, un instrument bàsic per a la millora dels serveis de transport, tant ferroviaris, com per 
carretera, que té com a objectiu definir els criteris i les directrius dels serveis de transport de caràcter 
interurbà en el conjunt de Catalunya.

D'acord amb l'article 5.4 del Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de 
planificació de la mobilitat i al Consell de Mobilitat, pel que fa a la elaboració i la tramitació de plans 
específics, s'obre un període d'informació pública que finalitza en data 1 d'octubre de 2015.
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Les observacions, els suggeriments o les al·legacions, es poden presentar mitjançant escrit adreçat a 
la Direcció General de Transports i Mobilitat, en qualsevol dels registres previstos a l'article 38 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú o telemàticament mitjançant el formulari del tràmit "petició genèrica" de l'Oficina 
Virtual de Tràmits.

L’Ajuntament de Granollers s’ha analitzat el PTVC 2020 i es considera convenient realitzar una sèrie 
d’al·legacions.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Formular al·legacions al Pla de Transports de viatgers de Catalunya 2020, d'acord amb 
l'informe emès pel Director de Serveis de Manteniment de Ciutat i Seguretat que s'incorpora a aquest 
expedient.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat  de la Generalitat de 
Catalunya i  a l'AMTU.    

Alcalde:
Moltes gràcies. El regidor de Serveis en farà també al presentació. Endavant, senyor Segovia.

Sr. Segovia:
Gràcies alcalde. Perdónenme también la voz, lo decía el Oriol. No hemos estado en el mismo sitio 
pero, vamos más o menos de la mano. 
El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya es una figura de planificación que, por su contenido, 
incide directamente en la organización de la movilidad del país .
Desde el Ajuntament de Granollers y una vez analizado el documento, que es algo como esto de aquí, 
valoramos el esfuerzo que se ha realizado en la redacción de este plan, del Pla de Transports de 
Viatgers de Catalunya 2020 y globalmente nos mostramos de acuerdo con los objetivos generales y el 
alcance del plan que se establece.
Es por eso, por lo que manifestamos nuestra coincidencia con los objetivos generales planteados en 
el documento y en el horizonte temporal establecido para la planificación de los servicios , así como en 
la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y control de la consecución de objetivos 
durante su período de vigencia.
Aún así, y repito, analizado el documento presentado, consideramos conveniente realizar una serie de 
alegaciones, tanto generales como particulares, que detallamos en el expediente, que tienen a su 
disposición. Unas alegaciones hechas con un espíritu constructivo y municipalista. Que recoja las 
necesidades no sólo las de nuestra ciudad, como es obvio, sino las del conjunto del país, ya que 
entendemos que mejoran el contenido de este Pla de Transports.
Simplemente, citaré algunas de las alegaciones que sin ser quizá las más trascendentes, sí tienen 
más incidencia en nuestra ciudad.
Pese a la previsión de la construcción en el futuro de la Línia Orbital Ferroviària, la LOF, no se han 
previsto de forma explícita, a excepción del Servicio Exprés Mataró - Granollers - Sabadell, servicios 
de transporte de viajeros por carretera substitutos de esta línea orbital ferroviaria, aunque se expresa, 
en el mismo documento que los transportes por carretera pueden actuar con sustitutivos del servicio 
ferroviario, aunque sea de manera temporal gracias a su flexibilidad. Solicitamos, también que se 
prevean los servicios que necesitaremos en un futuro y se diseñen las infraestructuras que tocarían, y 
no que ajustemos los servicios a las disponibilidades de las infraestructuras existentes .
Para eso, se necesitan estudios de demanda futura y de capacidad de la red que permitan establecer 
los servicios regionales necesarios. Incluyendo, tanto como sea posible, paradas a las principales 
poblaciones de la Regió Metropolitana de Barcelona como puede ser Granollers .
Estaríamos hablando por poner un ejemplo de la línea Girona-Barcelona que ahora paran, 
actualmente, en Sant Celoni, pudiesen parar también en Granollers, y así poder aprovechar la 
conexión con la línia R8 que tiene entre otros destinos la Universitat Autònoma de Barcelona en 
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Bellaterra.
Sería conveniente incluir consideraciones relativas a la mancomunar servicios entre poblaciones, ya 
que experiencias como servicios mancomunados de Radio Taxi, servicios específicos para Personas 
con Movilidad Reducida o sistemas de transporte a la demanda permitirían dar respuesta a demandas 
de movilidad de muchos municipios requieren de líneas de ayuda para su puesta en marcha.
También, en relación a los servicios nocturnos, el Ayuntamiento de Granollers considera que es 
necesario que el Plan explicite la necesidad de acercar las líneas existentes a los centros de las 
ciudades. Creemos que haría falta plantearse la idoneidad de un servicio nocturno entre Granollers y 
Mataró por la relación existente entre una buena parte de la juventud de Granollers y la zona de ocio 
nocturno de Mataró, que además coincidiría con la idea de que no todos los servicios han de ser 
radiales hacia Barcelona.
La próxima implantación del nuevo sistema de validación, como será la T-Mobilitat, ha de ir 
acompañado de una revisión de la zonificación de la Regió Metropolitana de Barcelona. Por tanto, el 
Pla de Transports ha de incluir la previsión del proceso de revisión y renovación de las zonas tarifarias 
a la Regió Metropolitana, de acuerdo con el resultado del estudio que ya se ha iniciado al respecto 
desde la Autoritat del Transport Metropolità.
Ya que entendemos que un tema capital como la zonificación tarifaria que afecta a los ciudadanos de 
la segunda corona por el sobrecoste económico y el agravio comparativo que nos supone, no es 
abordado de la manera que requiere. Con el peligro de que este sistema injusto se prolongue en el 
tiempo de manera indefinida. Quiero decir con esto que los ciudadanos de la primera corona 
metropolitana para recorrer sesenta kilómetros, pagan nueve noventa con una tarjeta de una zona, 
mientras que los que vivimos en la segunda corona, para realizar este mismo trayecto, estamos 
pagando veintiséis.
Y por último, también desde Granollers, consideramos que en lo que hace referencia a los indicadores 
para evaluar el cumplimiento de los objetivos de mejora de sostenibilidad ambiental, el Plan debería 
de incluir también indicadores relativos a otros componentes contaminantes además del CO2, como 
son las partículas PM10 y el óxido de nitrógeno.
En resumen, consideramos que el Plan pese a ser un buen documento de base, presenta una gran 
falta de concreción tanto en los aspectos de definición de servicios como en la manera en que éstos 
se piensan priorizar y financiar.
Y que esta falta de concreción se hace aún más evidente cuando afecta a la segunda corona 
metropolitana. Especialmente cuando se compara el trato que recibe en el planeamiento para todos 
estos servicios que no tienen origen o destino Barcelona, olvidando una vez más la importancia de los 
flujos transversales en el territorio .
Por todo esto, es por lo que solicitamos al Govern de la Generalitat que atiendan estas alegaciones 
presentadas y trabaje para incluirlas en el documento definitivo, con el único objetivo, como decía al 
inicio, de mejorarlo y conseguir un documento que recoja también las expectativas y esperanzas de 
una gran parte de la población catalana que no vive fuera de la capital.
 

 
Alcalde:
Moltes gràcies. Hi han anunciades aquí també intervencions. No sé si per part de... sí? Pel partit 
Popular, el senyor Moya té la paraula.

Sr. Moya:
Només, expressar el sentit del vot i és com bé deia el company, el Juanma, tot el que sigui millorar la 
mobilitat dels granollerins i granollerines , per això votarem a favor en aquest punt. 

Alcalde:
Gràcies, no sé si la CUP vol intervenir..., sí, endavant senyor Navarro. Té la paraula. 

Sr. Navarro:
Bé, em fet una anàlisi del document de... l'Ajuntament, tenint en compte també el document 
d'al·legacions de Plataforma per la Comissió del Transport Públic. Voldríem dir en primer lloc que 
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compartim una petita part del document, al que fa referència a la necessitat d'aparcaments dissuasoris 
i d'intercanviadors intermodals..., perdó. Però hi ha una sèrie d'elements que ens semblen prou 
importants, ara que un altre tema important per la ciutadania com és la mobilitat, mirant ja de cara a 
l'any 2020, se'ns planteja tot el que seria el futur de tot aquest tema de mobilitat. Sobretot en el sentit 
que veiem un document, i unes al·legacions de l'Ajuntament que no donen resposta ha establir que el 
paradigma en el transport ha de ser per carretera. 
Creiem que les alternatives al transport per carretera no es tenen prou en compte. Veiem una 
justificació subliminal del macroprojecte del Quart Cinturó i en aquest sentit, doncs la CUP estarem 
activament al carrer defensant la necessitat de defensar el territori. I plantejàvem una sèrie 
d'alternatives, en aquest sentit el paradigma carreteres no... el veiem molt present i ens han faltat en el 
document de l'Ajuntament al·legacions en aquest sentit.
En segon lloc, hi ha tot el tema de T-Mobilitat, aleshores voldria plantejar que la T-Mobilitat és un 
projecte que s'ha portat a subhasta i que... o a concurs perdoneu. I que la Caixa gestionarà, amb una 
despesa per a nosaltres excessiva, que suposa un manteniment dels preus del transport públic també 
excessius. I en aquest sentit només voldria llegir un paràgraf, dintre dels objectius de la T-Mobilitat 
que apareixen en el Pla i en el qual l'Ajuntament no hi fa cap esment; és convertir l'usuari de... del 
transport, perdó! en client del mercat de la mobilitat. Estem parlant un altre cop d'una mercantilització 
d'un servei que per a nosaltres és fonamental i que hem de garantir per a les persones. En aquest 
sentit és evident que qui fa esment de tot això és el Pla, però ens hagués agradat que hi haguessin 
esmenes per part de l'Ajuntament.
I parlem d'alternatives, aleshores, m'enrecordo perfectament del primer Ple de l'Ajuntament on el 
senyor alcalde feia referència a la importància del tema de la bicicleta; no hi ha... no hem trobat 
referències, facilitar el transport segur en bicicleta, no només en les zones urbanes, si no també a 
nivell intermunicipal. Creiem que estem en una zona del Vallès que permet una utilització molt més 
gran de la bicicleta, i no només en la distància dintre dels municipis, si no també en d'altres municipis, 
això tampoc és present. 
I després hi ha una sèrie d'elements també que podíem haver-los treballat i que em semblen molt 
importants, com és l'eix orbital ferroviari Mataró - Granollers - Sabadell - Vilanova, aquesta és una 
reivindicació que hem vist pels mitjans que era present i que el mateix alcalde, crec que ha expressat 
diverses vegades. Però en canvi en les al·legacions no ho trobem prou ressaltat, així mateix hi ha l'eix 
ferroviari transversal Lleida- Girona, que com s'indicava abans es podria utilitzar una part per fer-lo 
passar per Granollers i que tampoc es fa esment. Aleshores, en aquest sentit recomanem que hi hagi 
un treball del document de la Plataforma de la Promoció del Transport Públic i per això nosaltres, 
votarem en contra d'aquestes al·legacions de l'Ajuntament. 

Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si un altre grup vol intervenir. Sí? Pep Mur per Esquerra Republicana. Endavant. 

Sr. Mur:
Bé, en tot cas, el nostre posicionament en aquesta votació serà favorable a les al·legacions que ha fet 
l'Ajuntament, però aquí voldríem fer la reflexió i convidar-los a què moltes de les al·legacions que fan 
en el document s'apliquin a la ciutat. Aquí parlem, per exemple, d'aparcaments per bicicletes que estic 
d'acord en què no es potencia l'ús de la bicicleta, mai s'ha fet des d'aquest equip de govern. Però en 
tot cas, sí que aquí es menciona la possibilitat de què existeixin aparcaments de bicicletes, pel que 
hem entès, eh! Això depèn de nosaltres, això depèn de l'Ajuntament, està bé fer una al·legació però 
fem-ho, fem-ho, fem-ho nosaltres!
Per altra banda, es parla també de la sincronització entre els diferents transports , i en aquí ja no volem 
parlar de si això funciona o no funciona, per segur que és millorable la sincronització dels busos de la 
ciutat en respecte a les estacions de tren, i aquí també és una cosa que depèn de nosaltres, per tant, 
fem-ho! Està bé fer aquestes al·legacions, insistim que nosaltres donarem suport, entenem que són 
al·legacions correctes, però en tot cas tot allò que depengui de la ciutat, doncs ja practiquem-ho 
nosaltres, ja potser hauríem d'haver-ho començat a practicar abans, eh! Gràcies.

Alcalde:
Gràcies. Per part de Convergència i Unió? no? Grup Socialista... el senyor Terrades.
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Sr. Terrades:
Sí, alguna breu... algun breu comentari respecte a alguns dels temes que s'han plantejat. Avui el que 
estem es presentant al·legacions al Pla de Transports de Viatgers, no al Pla Director d'Infraestructures 
que ja vam fer-ho en el seu moment. Algunes de les qüestions, que planteja el senyor Navarro, doncs 
jo crec que eren adients per presentar-les en el Pla Director d'Infraestructures.
Però bé, en tot cas, sí que les al·legacions que explicava el senyor Segovia, i per la lectura que jo he 
fet del document alguns temes apunten: la línea orbital ferroviària, aquesta és una posició que 
tradicionalment ha defensat l’Ajuntament de Granollers, crec que a més a més, no hi han hagut 
fissures per part dels grups municipals. Ho seguim mantenint, creiem que és una necessitat sent 
conscients de què l'envergadura de la inversió doncs és la que és. Nosaltres hem fet un suggeriment, 
que també l'alcalde de la ciutat des del minut zero que es discuteix aquest tema, el planteja al damunt 
de la taula, que com ha mesura intermèdia entre la línea orbital ferroviària, des del punt de vista de 
connectar el Vallès Oriental i el Vallès Occidental ferroviàriament, jo crec que és un dels objectius que 
hauríem d'assolir, passaria pel “bypass”... que des d'aquesta ciutat sempre s'ha mantingut, a l'alçada 
de Barberà entre la R4 i la R8, amb un cost assumible per part de l'administració i m'apunta l'alcalde: 
tres-cents milions d'euros, no es tant diferent la magnitud pressupostària respecte a l'orbital 
ferroviària, i que solucionaria aquesta necessitat. També plantegem el desdoblament de la R3, no? 
Escolti’m, no es preocupin que en el debat de la mobilitat local, si jo ja entenc que aprofitant que 
estem presentant al·legacions la Pla de Transport de Viatgers de Catalunya aprofitem per col·locar la 
cunya. No es preocupin, ... el regidor de Mobilitat està treballant amb una associació impulsora de la 
bicicleta a la ciutat, i a més a més, hi ha el compromís del govern, en aquest cas, esperem que 
poder-lo consensuar el màxim possible amb la resta de grups municipals, quan es presenti. Que és 
definir aquests espais preferents de la ciutat, de connexió de barris a barris, o barris en el centre, o del 
centre en barris... diga-li com vulguin, que siguin preferents per a l'ús... diguem de vianants i de 
bicicletes, i en aquest cas, no de cotxes... que sigui preferent, crec que cal definir uns eixos; això ho 
manifestàvem en el nostre programa electoral, i com que van tenir la confiança és un compromís un 
per nosaltres els programes electorals són compromisos, i es veurà materialitzat en el programa 
d'Actuació Municipal per abordar qüestions d'aquestes característiques, en un pla integral del conjunt 
de la ciutat. 

Alcalde:
Gràcies. Senyor Segovia, la primera rèplica, endavant. 

Sr. Segovia:
Bàsicament para incidir en lo que dice Jordi, y respecto a la pregunta de la CUP. Algunes d'aquestes 
coses que planteges com les al·legacions de la Plataforma de Transport Públic, no deixen de ser 
complementàries a les que nosaltres presentem i evidentment totes aquestes que presentem seran 
per enriquir aquest document, com les de la... ciutats al voltant de la C17, que també han fet les seves 
pròpies o les de la B30, no?
El que intentem és tampoc ser reiteratius quan sabem que això ja hi és i també algunes d'elles, que 
haurien de... segons el teu paper, també, s'han fet o s'han de fer també al Pla Director 
d'Infraestructures. I com deia el Jordi... la bicicleta si que s'han fet, s'han intentat algunes... no han 
estat rígides. I s'han de reconèixer, però s'està treballant amb Granollers Pedala, amb el conveni que 
vam signar, s'està treballant, s'estan fent les diferents visites amb ells d'establir; primer, ... quin radi 
segur... si també treballant com hauria de ser la zones d'aparcament... també segurs. I en aquesta 
línea estem treballant, i no únicament seran... són fotos. 

Alcalde:
Moltes gràcies. No sé si hi haurà un segon torn... sí! en tot cas, per part del Partit Popular? no! Per part 
de la CUP, endavant senyor Navarro. 

Sr. Navarro:
...un cert desconeixem de la política institucional, si em permeten. A veure, em sobta el que diu l'equip 
de Govern quan planteja que aquestes al·legacions de l'Ajuntament són complementàries a les de la 
Plataforma, entenc que si des de l'equip de govern es valora que feia com la que està fent la 
Plataforma és útil i que en aquest sentit comparteix aquestes al·legacions; entenc que és positiu que 
aquestes al·legacions siguin reforçades per ajuntaments com el nostre que té un pes en la segona 
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corona metropolitana, i que en aquest sentit reforçarien el discurs polític que estem plantejant en 
aquests moments. Aleshores, quedar-nos amb la complementarietat o com el senyor Terrades diu, no 
és que això ho han fet en el Pla d'Infraestructures i trobem en aquests moments és aquest el 
document a analitzar i que malgrat siguem reiteratius val la pena per a fer-hi més força. Aleshores, els 
dos elements em semblen de poc pes polític, creiem que ens hem de mullar i que si vostès 
comparteixen aquests elements en els quals nosaltres estem fent objeccions, seria bo que 
s'incorporessin a les al·legacions de l 'Ajuntament de Granollers. 

Alcalde:
Moltes gràcies. Una altra intervenció? no? Endavant, pel grup Socialista... 

Sr. Terrades:
Bé, jo crec que està bé que tothom presenti les al·legacions que cregui convenients per tal de què 
s'analitzin, jo crec que no hi ha cap que sigui complementària de l'altra, és discutirà. En tot cas, la 
meva primera intervenció hi ha un tema que no... els apunts no els havia pres i ara m'he enrecordat, 
que és un tema important del que estem parlant que és la T-Mobilitat. Aquí, tothom té contradiccions, 
eh! perquè la llei de finançament del transport públic, aquest diputat que els hi parla va defensar 
justament la gestió pública de la T-Mobilitat i es va quedar sol en la llei de la finançament del transport 
públic; com els diputats seus que havien fet costat, perquè la resta de grups parlamentaris va votar en 
contra de la proposta del PSC, no sé si és perquè venia del PSC, però defensant la gestió pública de 
la T-Mobilitat ens vam quedar només nosaltres... 

Alcalde:
Moltes gràcies. El senyor Segovia, alguna qüestió més? no?
En tot cas, com molt bé ha apreciat el senyor Terrades i el senyor Segovia, estem parlant de dos 
documents que tenen objectius diferents: El Pla Director d'Infraestructures té l'objectiu de definir les 
infraestructures que aquest país ha de construir fins al 2020, aquí vam fer al·legacions, vam fer 
aportacions. Aquest Ajuntament ha fet aportacions netes, i val a dir, en honor a les persones que es 
sentàven en aquesta taula que com ha explicat el senyor Terrades, aquest Ajuntament va presentar 
una al·legació, en solitari; que és l'enllaç entre la R4 i la R8, pels que això de les terminologies els hi 
sona estrany: des de què existeix la línea que va de Granollers fins a Martorell, que és una línea del 
2011, recordem que no estem parlant de prehistòria, sinó de fa quatre dies. Hi ha una possibilitat 
evident que van estudiar tècnics d'aquesta casa de connectar aquesta línea amb la R4, que és la que 
va de Barcelona a Sabadell i Terrassa. Amb una operació senzilla, pressupostàriament: tres-cents 
milions d'euros en termes ferroviaris és una quantitat assumible. recordem que un quilòmetre de 
metre, acostuma a costar aproximadament dels cent als cent cinquanta milions d'euros, depèn de... hi 
ha més gent que entén més que jo, però deu anar per aquestes xifres. I per tant, amb una quantitat 
modesta es pot fer aquesta operació, una mica també per l'autoestima dels que estem aquí. Això està 
incorporat al PDI, perquè els regidors i regidores d'aquest hemicicle ho van votar, va ser aquesta casa 
que ho va proposar, per tant, cultura ferroviària intensa, eh! 
El desdoblament de la R3, que avui comença a estar licitant-se ja en un tram, en el tram Parets – 
Granollers - Les Franqueses - La Garriga, ha estat impulsat per la feina d'associació que es diu la 
C17, al costat d'un conseller que ha estat valent en aquest tema, és el conseller Santi Vila. Per tant, de 
cultura ferroviària en tenim, són dels que opinen que la musculatura d'un país es fa amb ferro, i ho 
hem explicat, també aquesta casa, aquest Ajuntament quan la Línea Orbital Ferroviària, algú va 
recomanar, i en aquest cas, algú... estic parlant de l'any 2002, 2003; va recomanar enterrar-la, va ser 
aquest Ajuntament qui va impulsar des de l'AMTU la reivindicació d'aquesta línea, i vam fer-ho junts, 
eh! No és mèrit d'un govern, és mèrit d'aquesta ciutat, que es creu amb la força ferroviària. Per tant, en 
tota la reflexió al voltant de les infraestructures, aquest Ajuntament respon. I ha respost habitualment 
d'una manera unitària, apostant bàsicament per la cultura del ferrocarril, i seguirem en aquesta línea, 
ara, no confonguem el Pla Director d'Infraestructures amb el Pla del Transport de Viatgers. El que fa, 
les al·legacions de l'Ajuntament és recordar, com ha dir el senyor Segovia, que no podem fer una Pla 
de Transports de Viatgers només amb, les infraestructures que avui hi han, si no que cal... com és fins 
al 2020, pensar i el que fa aquest document que portem avui a aprovació, és recordar-ho. Recordar 
que hi han algunes infraestructures pendents, i les recordem! Perquè el PTV, el Pla de Transports de 
Viatgers vagi més enllà de les infraestructures que avui tenim, perquè hem de pensar en les que hem 
de tenir. 
Jo crec que és una aportació moderna, jo crec que és una aportació positiva, que no exclou res, que 
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suma molt. I que va en la línea del que fa aquesta casa i que, esta redactat a partir de la feina, molt 
ben feta, dels serveis tècnics municipals, molt compromesos també amb el transport públic. I 
recordem que els serveis tècnics d'aquesta casa han estat durant els millors anys de l'AMTU, de 
l’Associació de Municipis de Transport Urbà inspirant la feina d'aquesta agrupació, per tant, jo crec 
que és un bon document i per això proposo la seva aprovació. 
Vots favorables a la proposta?

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    22222222    vots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    iiii    2222    vots en contra del Grup Municipal CpGvots en contra del Grup Municipal CpGvots en contra del Grup Municipal CpGvots en contra del Grup Municipal CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    
((((2222))))

Alcalde:
Passem al punt número dotze, que és una proposta relativa a designar a un representant de 
l’Ajuntament de Granollers a una associació, a l'Associació de l'Àmbit de la B-30. Endavant, senyora 
Secretària.

12121212).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR EL REPRESENTANT DE LPROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR EL REPRESENTANT DE LPROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR EL REPRESENTANT DE LPROPOSTA RELATIVA A DESIGNAR EL REPRESENTANT DE L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS EN LGRANOLLERS EN LGRANOLLERS EN LGRANOLLERS EN L ''''ASSOCIACIÓ DE LASSOCIACIÓ DE LASSOCIACIÓ DE LASSOCIACIÓ DE L ''''ÀMBIT DE LA BÀMBIT DE LA BÀMBIT DE LA BÀMBIT DE LA B ----30303030

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

El 30 d'octubre de 2012, el Ple de l'Ajuntament va expressar la voluntat de constituir l'ASSOCIACIÓ 
ÀMBIT B-30 de la qual formen part els Ajuntaments dels termes municipals que es troben en l'àrea 
d'influència del tram de l'AP7 i l'AP2 que va, en sentit est-oest, entre els municipis de Martorell i La 
Roca del Vallès i en sentit nord-sud entre els municipis de Castellar del Vallès i Sant Cugat del Vallès 
amb l'objectiu de definir i desenvolupar una estratègia de col·laboració entre empreses, centres de 
recerca, universitats, administracions locals, organitzacions empresarials, organitzacions sindicals i 
governs 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.

En el mateix acord va aprovar els Estatuts que regiran l'ASSOCIACIÓ ÀMBIT B-30, i mitjançant acord 
de 29 de generi de 2013 va aprovar la modificació dels Estatuts i va designar com a representant de 
l'Ajuntament de Granollers en l'esmentada associació el regidor delegat de l 'Àrea de Territori i Ciutat.

Atès que el dia 13 de juny de 2015 es va constituir un nou Ajuntament i que l'article 13.2 dels 
esmentats Estatuts estableix que cadascun dels socis ha de designar el seu representant a 
l'associació i comunicar-ho per escrit a la Presidència de l 'Associació.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Designar com a representant de l'Ajuntament de Granollers en l'ASSOCIACIÓ DE L'ÀMBIT 
DE LA B-30 el següent regidor:

Albert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i GiróAlbert Camps i Giró, 4t tinent d'alcalde i regidor d'Obres i Projectes, Medi Ambient, Activitats i Espais 
Verds

SegonSegonSegonSegon.... Notificar aquest acord a l'ASSOCIACIÓ DE L'ÀMBIT DE LA B-30, als Ajuntaments que en 
formen part i al regidor nomenat.

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

Alcalde:



35

Moltes gràcies. Hi ha demanades intervencions en aquest punt? Algú ho ha demanat..., no? Per tant, 
interpreto que hi ha unanimitat? o hi ha petició de votació. Jo tenia anotat que hi havia petició de 
votació, i també petició de intervenció.
Doncs... vots favorables a la proposta?

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSCvots favorables del Grups Municipals  PSC----CPCPCPCP    ((((13131313))))        
i  Ci  Ci  Ci  C''''ssss    ((((2222))));;;;    9999    abstencions dels Grups Municipals CIUabstencions dels Grups Municipals CIUabstencions dels Grups Municipals CIUabstencions dels Grups Municipals CIU     ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,        CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))))

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

Sr. Mayoral:
Passem a la part de mocions, senyora Secretària. Hi han tres mocions. 

13131313....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA LA JUNTA DE PORTAVEUS PER    
LLLL''''APROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ D''''UNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES CIUTATS DEFENSORESUNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES CIUTATS DEFENSORESUNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES CIUTATS DEFENSORESUNA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE LES CIUTATS DEFENSORES    
DELS DRETS HUMANSDELS DRETS HUMANSDELS DRETS HUMANSDELS DRETS HUMANS

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

La defensa dels drets humans és un deure que totes les administracions democràtiques han d’assumir 
i que cal realitzar a escala global i local. Els municipis tenen un paper fonamental en la promoció i 
garantia dels drets humans, tal com han reconegut la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets 
Humans a la Ciutat i la Carta-Agenda Mundial de Drets Humans a la Ciutat.

En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que se succeeixen per tot el món, diverses 
ciutats catalanes han dissenyat i organitzat per tercera vegada, amb suport de la societat civil, el 
projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.

Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca dels defensors i defensores de drets humans: 
individus, grups i organismes de la societat que promouen i protegeixen els drets humans i les 
llibertats fonamentals universalment reconeguts, i la seva important i legítima funció de promoció dels 
drets humans, la democràcia i l’estat de dret.

Molts d’aquests defensors i defensores posen en perill la seva vida i llibertat pel fet de reivindicar i 
exercir drets que són universals, com prova el fet que algunes de les defensores convidades per la 
nostra ciutat estan a la presó als seus països d’origen.

Davant de tot això, l’Ajuntament de Granollers, vol manifestar el seu posicionament i aprovar la 
següent declaració institucional.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.— Aprovar la DECLARACIÓ INSTITUCIONALDECLARACIÓ INSTITUCIONALDECLARACIÓ INSTITUCIONALDECLARACIÓ INSTITUCIONAL , que diu:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LES 
CIUTATS DEFENSORES DELS DRETS HUMANS

1. Ens adherim un any més al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans que se celebrarà 
entre el 29 de setembre i el 10 d’octubre de 2015

2. Donem la benvinguda als defensors i defensores convidats a aquesta tercera edició de Ciutats 
Defensores de Drets Humans: Maryam Al-Khawaja (Bahrein); Andrés Krakenberger (País Basc); 
Helena Maleno (Marroc); Ruth Mumbi (Kènia); Yolanda Oquelí (Guatemala) i Pedro Pantoja (Mèxic).

3. Exigim la immediata llibertat de Victoire Ingabire Umuhoza, (Ruanda) i de WafaeCharaf 
(Marroc), que es troben privades de llibertat únicament per haver denunciat les violacions dels drets 
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humans de llurs respectius governs.

4. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a mantenir i ampliar les polítiques 
públiques de suport als defensors i defensores de drets humans a escala internacional i, en particular, 
a fer gestions per a aconseguir l’alliberament de Victoire Ingabire Umuhoza i de Wafae Charaf .

5. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i defensores de drets 
humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets humans, i llur persecució i fustigament per 
part de governs autoritaris.

6. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens comprometem a 
mantenir i intensificar les polítiques públiques locals de suport als defensors i defensores de drets 
humans, tant a escala local com internacional.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Notificar aquesta declaració als Presidents de la Generalitat de Catalunya,  al  del Govern 
d'Espanya, al de la República de Ruanda, i al Rei de Maroc. 

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

 
13131313....2222).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT A L’ACTIVITATMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT A L’ACTIVITATMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT A L’ACTIVITATMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE SUPORT A L’ACTIVITAT    
INDUSTRIAL A LA PLANTA DE VALEO – MARTORELLESINDUSTRIAL A LA PLANTA DE VALEO – MARTORELLESINDUSTRIAL A LA PLANTA DE VALEO – MARTORELLESINDUSTRIAL A LA PLANTA DE VALEO – MARTORELLES

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

Atès que la multinacional francesa ha presentat un pla pel trasllat de l’activitat industrial de la planta 
de Martorelles a Saragossa, que afecta a la totalitat de la plantilla i que a partir de l’1 de Gener del 
2016 deixa la planta catalana sense activitat.

Atès que des de l’any 2009 la planta de Valeo Martorelles ha patit diversos Expedients de Regulació 
Temporal d’Ocupació, fent que la plantilla hagi passat de 422 persones a 257 actuals. 

Atès que al Juliol del 2014 es va arribar a un acord amb la direcció que garantia la producció fins al 
2019 amb possibilitats d’arribar al 2024.

Atès que la situació de Valeo – Martorelles és una mostra més del greu empitjorament de les 
condicions laborals, i de vida, de la població, deguda a la nefasta reforma laboral, ja que amb l’anterior 
marc legislatiu aquesta mesura no hagués estat possible.

Entenent que no estem davant d’una mesura de caràcter econòmic ja que al cost final del producte fet 
a la planta catalana només el 10% és relatiu al personal de producció i incloent tècnics i direcció el 
22,5%. Que el 70% del cost és imputable al propi grup que és qui fixa el preu de la matèria primera 
més el tant per cent que descompta la matriu.

Atès la gran majoria de la producció és comprada per clients situats a Catalunya (NISSAN 18%, 
VW-SEAT 54%) i la resta es distribueix en PSA 6%, recanvis 13%, injecció 3%, d’altres 6%. Pel que 
fins i tot a nivell logístic és injustificable la mesura .

Atès la situació de Valeo – Martorelles sembla una obsessió per part de la direcció de Valeo a l’estat 
espanyol, que tal i com s’ha manifestat públicament i reiteradament no vol la continuïtat de la planta 
catalana. Tot això quan la matriu anuncia que al primer semestre del 2015 ha augmentat els beneficis 
en un 34%.

Es proposen els següents acords,

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

1. Reclamar a la direcció de Valeo que garanteixi la continuïtat de la planta martorellessenca  amb 
un pla industrial de recorregut negociat amb la representació dels treballadors /es.
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 2. Demanar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi a 
favor de la planta martorellessenca i faciliti el diàleg entre les parts .

 3. Demanar a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que intercedeixi davant la matriu 
francesa.

 4. Donar el nostre suport a la plantilla de Valeo Martorelles i a la representació sindical en defensa 
de l’activitat a l’empresa i pel manteniment dels llocs de treball .

 5. Demanar als parlamentaris europeus catalans que realitzin accions per protegir la producció a 
Valeo - Martorelles

 6. Donar trasllat d’aquests acords al Comitè d’Empresa de Valeo – Martorelles, a les 
representacions al territori de CCOO, UGT i CGT, a la direcció de Valeo, al Departament d’Empresa i 
Ocupació i a la Presidència de la Generalitat de Catalunya. 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb els votsamb els votsamb els votsamb els vots    
favorables del Grup Municipal del PSCfavorables del Grup Municipal del PSCfavorables del Grup Municipal del PSCfavorables del Grup Municipal del PSC----CPCPCPCP    ,,,,    CIU i ERCCIU i ERCCIU i ERCCIU i ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM;;;;    llll''''    abstenció dels Grups Municipalsabstenció dels Grups Municipalsabstenció dels Grups Municipalsabstenció dels Grups Municipals        
CCCC''''s  i PPs  i PPs  i PPs  i PP;;;;    i el vot en contra del Grup Municipal CpGi el vot en contra del Grup Municipal CpGi el vot en contra del Grup Municipal CpGi el vot en contra del Grup Municipal CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA....

13131313....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER    
RETIRAR LA LLEI ORGÀNICARETIRAR LA LLEI ORGÀNICARETIRAR LA LLEI ORGÀNICARETIRAR LA LLEI ORGÀNICA    4444////2015201520152015,,,,    DEDEDEDE    30303030    DE MARÇDE MARÇDE MARÇDE MARÇ,,,,    DE PROTECCIÓ DE SEGURETATDE PROTECCIÓ DE SEGURETATDE PROTECCIÓ DE SEGURETATDE PROTECCIÓ DE SEGURETAT    
CIUTADANACIUTADANACIUTADANACIUTADANA    ((((LLEI MORDASSALLEI MORDASSALLEI MORDASSALLEI MORDASSA ).).).).

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

El PP va aprovar el passat  11 de desembre, en solitari, la seva Llei de Seguretat Ciutadana amb 
l'oposició frontal dels partits polítics de l’oposició (que s’han compromès a la seva derogació), 
sindicats, magistrats, advocats penalistes i nombroses organitzacions socials. Aquesta llei no només 
no ha comptat amb el suport parlamentari dels partits de l'oposició sinó que ha estat recorreguda 
davant el Tribunal Constitucional per una àmplia majoria dels mateixos a través d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra la Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de Seguretat 
Ciutadana. Es tracta d’una “llei mordassa” que anul.la Drets Fonamentals contrària al Conveni 
Europeu de Drets Humans, del Consell d’Europa, al Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i al 
Pacte Internacional dels Drets Econòmics Socials i Culturals . 

El juny de 2015, un mes abans que entrés en vigor la norma, el Parlament de Catalunya va aprovar, 
amb 114 vots a favor  i només els 18 vots en contra del PP, interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra la llei mordassa perquè considera que “ vulnera drets i llibertats fonamentals” .  

La discrecionalitat que li atorga aquesta llei a l'administració a l'hora d'establir sancions, l'elevada 
quantia de les mateixes, i la fixació en la regulació de conductes habituals en les protestes ciutadanes, 
defineixen a aquesta Llei com la “Llei Mordassa”. S'habilita, per tant, un procediment administratiu que 
legalitza la criminalització i persecució de les  mobilitzacions i crea un instrument governamental per 
impossibilitar drets democràtics bàsics com la llibertat d'expressió i de manifestació, drets universals 
recollits a la Declaració Universal de Drets Humans .  

No hi ha una demanda social per a una norma absolutament innecessària, que suposa una retallada 
de drets polítics i civils recollits en la Constitució, per la qual cosa l'únic que busca el Govern és un 
retorn a l'Estat policial.

Rajoy està demostrant ser el president més retrògrad de la democràcia espanyola, està legislant 
només per a la dreta més extrema i està aprovant retallades en drets i llibertats a cada Consell de 
Ministres que se celebra.

És evident que el Govern té por de la contestació social, li molesta i converteix a la ciutadania que 
protesta a ciutadans i ciutadanes sota sospita. La llei mordassa és una llei desmesurada i 
desproporcionada, tant per les restriccions que contempla com per l'agreujament de les quanties de 
les multes. Busca castigar més oferint menys garanties jurídiques a la ciutadania .
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Amb aquesta llei, per citar diversos exemples, es podrà castigar amb fins a 30.000 euros una 
manifestació per impedir un desnonament o amb fins a 600 euros les faltes lleus, que són les més 
comunes. Es podrà multar qui difongui imatges d'antiavalots colpejant  a manifestants, o considerar 
una amenaça a la seguretat ciutadana negar-se a mostrar el DNI. A més, els qui participen en una 
manifestació espontània, és a dir, no notificada prèviament a la Delegació del Govern -cosa que 
ocorre en el 50% de les protestes- podran ser també multats.

Al Govern del PP li molesta la gent al carrer, però el problema no són els ciutadans i ciutadanes que 
critiquen l'acció del Govern i les seves polítiques antisocials. Si la dreta governant vol frenar les 
protestes socials que tant els pertorben, el que ha de fer és rectificar la seva política econòmica i fer 
fre a la desigualtat, però no carregar contra el ciutadà que protesta al carrer. Amb aquesta llei, el PP 
demostra que no accepta el dret a la queixa i a la discrepància.

És evident que amb l'excusa de la crisi, el PP ha retallat els drets socials. Ara, amb l'excusa de la 
seguretat, busca retallar les llibertats polítiques i civils. Una nova retallada de drets que se suma als ja 
perpetrats durant aquests tres anys del PP en educació, sanitat, drets laborals, justícia.

Les  normes administratives sancionadores que tenen com a finalitat la protecció de la seguretat 
ciutadana no s’han d’emprar per a restringir d’una manera arbitrària i injustificada l’exercici de drets 
fonamentals vinculats a la participació política dels ciutadans. La democràcia és expressió i la 
seguretat ciutadana protecció de llibertats públiques, i no pas una restricció de les mateixes. El delicte 
es combat de forma integral, amb educació, amb promoure una vida digna, amb eliminar les 
diferències socials, amb bones polítiques de reinserció i amb unes institucions que treballin en la 
prevenció, no en el càstig.

Els grups que donem suport a aquesta Moció ens comprometem a seguir treballant per preservar la 
cohesió social, la llibertat i la igualtat d'oportunitats de tota la ciutadania, impulsant les prestacions 
necessàries de serveis socials i promovent la reinserció social de les persones en situació de major 
vulnerabilitat. Mesures de prevenció, que, des de les entitats locals, poden assegurar el desitjable 
benestar de la nostra ciutadania i l'assegurament dels seus drets i llibertats, i ajudar a "minimitzar" 
l'efecte de la mal anomenada Llei de Protecció de Seguretat Ciutadana

Per aquestes raons plantegem que el PP retiri la "llei mordassa" perquè és un atac frontal a la cohesió 
social, qüestiona frontalment l'Estat de Dret i limita els drets i les llibertats de ciutadania que hem 
conquistat en aquests anys de democràcia des que es va aprovar la Constitució en el any 1978.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Exigir al Govern de l’Estat espanyol, la retirada immediata de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 
de març, de protecció de Seguretat Ciutadana (Llei Mordassa) perquè restringeix indegudament 
l'exercici dels drets i les llibertats de la nostra ciutadania i representa un atac frontal al nostre Estat de 
Dret

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Mostrar l’oposició a la Llei de Seguretat Ciutadana, que té com a finalitat restringir d’una 
manera arbitrària el dret a la manifestació pacífica de les reivindicacions dels ciutadans, posa en risc 
l’exercici dels drets i llibertats fonamentals, vulnera els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica 
i envaeix clarament de competències pròpies del Govern de la Generalitat i dels ens locals .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Mostrar el nostre rebuig a que els funcionaris públics dels cossos policials siguin 
instrumentalitzats com a elements de repressió de la protesta social .

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Mostrar el compromís d'aquest consistori en la defensa dels drets d'expressió i manifestació a 
la nostra ciutat.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Exigir la dimissió del Ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, impulsor de la Llei de 
Seguretat Ciutadana, perquè són inconcebibles en una democràcia.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.-    Donar trasllat d'aquest acord als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats, als Portaveus de tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i  al Ministeri de 
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l'Interior i a la Conselleria de l’Interior . 

La Secretària informa que aquesta moció ha estat aprovada per     MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb els votsamb els votsamb els votsamb els vots    
favorables del Grup Municipal del PSCfavorables del Grup Municipal del PSCfavorables del Grup Municipal del PSCfavorables del Grup Municipal del PSC----CPCPCPCP    ,,,,    CIU i CCIU i CCIU i CCIU i C''''ssss;;;;        llll''''    abstenció del Grups Municipalabstenció del Grups Municipalabstenció del Grups Municipalabstenció del Grups Municipal    
ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM;;;;    i el vot en contra del Grups Municipals CpGi el vot en contra del Grups Municipals CpGi el vot en contra del Grups Municipals CpGi el vot en contra del Grups Municipals CpG ----CUPCUPCUPCUP----PA i PPPA i PPPA i PPPA i PP....
 

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

Alcalde:
Per part de la CUP, alguna pregunta? sí? endavant... perdó... perdó!
En primer lloc, per part del Partit Popular, alguna pregunta, no? la CUP, endavant. 

Sra. Oliver:
Sí. Nosaltres volíem fer una valoració, evidentment nosaltres tenim... ara tinc aquí el ROM del juny del 
2004, en el qual especifica que evidentment els debats i fins i tot les mocions, doncs evidentment 
hauríem de tenir un espai en aquest Ple, en els plens diguéssim. I justament, entenc, no..., és a dir que 
en aquesta legislatura, a l'inici se'ns va delegar justament a la Junta de Portaveus l'únic espai 
diguéssim prèvies, no? intents de negociacions en despatxos, diguéssim a la Junta de Portaveus 
s'havia de generar com a l'únic espai, diguéssim de debat i de fet, tampoc de debat, diguéssim de les 
mocions que puguin anar passant pel consistori. 
Justament aprofitant el prec, i per tant aquesta possibilitat d'expressar-ho en públic, perquè és aquí 
justament, no? diguéssim, l'escenari ideal per poder fer dialèctica i per poder fer debat polític , entenem 
i per tant, manifestem el nostre desacord en no poder, és a dir, en no poder manifestar ni que sigui 
breument, no?, és a dir, en certes intervencions acotades, justament el posicionament del nostre vot. 
És a dir, ens hagués agradat perquè no hem votat la llei moció de Valeo, justament perquè, 
evidentment, no? és a dir, s'ha sostret una part importantíssima que és l'aportació de mil euros, tal i 
com s'ha aprovat a l'Ajuntament de Martorelles. I també ens hagués agradat i per tant no em podré 
estendre, però en tot cas vull que consti en acta i que per tant, és una cosa que es gravarà i per tant 
és pública i crec que aquest és l'espai per a comentar-ho. 
Doncs, justament perquè també estem en contra de la moció sobre la llei mordassa, evidentment i 
com crec que hem manifestat en d'altres ocasions, no bàsicament perquè estiguem en contra 
d'aquesta llei absolutament genocida i retrògrada, si no justament per les qüestions en les quals es 
formula aquesta moció que esta emparada, diguéssim en una llei que és la llei de la Constitució 
Espanyola del règim del setanta-vuit, règim i Constitució, que evidentment la CUP, vol impugnar i per 
tant, no podem estar en contra d'una llei en la qual es vol basar en la Constitució Espanyola i per això 
justament, entre altres modificacions que havien passat i que no han estat acceptades, doncs 
lògicament nosaltres ens volíem emparar en els tribunals internacionals, que estan per sobre de la 
Constitució Espanyola i en tot cas, no podíem acabar aquest Ple sense comunicar això mateix. 
Gràcies. 

Alcalde:
Bé, en tot cas, com sempre aplicant el reglament d'una manera generosa, això no és un prec, ni una 
pregunta, ni una interpel·lació, és evident! En tot cas, també, com se sap i com forma part també de 
l'acord polític que jo crec que ve de fa uns mesos ja. El que es tracta és de buscar l'espai per tal de 
revisar el Reglament Orgànic Municipal, és un compromís expressat per aquest alcalde que en 
l'anterior mandat no va ser possible, pels canvis legislatius que van venir de l'Estat i de la Generalitat, 
alguns encara indeterminats; això ho hem repetit ja en algunes ocasions. 
Recordem que la llei de govern locals, que hi havia a sobre la taula en el Parlament de Catalunya era 
un veritable reglament que feia impossible i inútils els reglaments Orgànics municipals, i per tant, era 
absurd moure un document que s'havia de tornar a moure, per en tot cas és evident que al decaure el 
Parlament aquesta llei ha decaigut , i per tant en aquests moments no tenim cap projecte de llei sobre 
la taula de llei de governs locals com per no anar a la nostra, i per tant l'encàrrec que tindrà el 
secretari quan prengui possessió és treballar per la reforma del ROM.
Per part de Ciutadans? perdó, alguna altra pregunta? no? endavant. 
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Sr. Carmany:
Bé, jo... gràcies. Una mica en la línia dels regidors de la CUP, ja sé que acaba de dir... però nosaltres 
també, sí que ens adherim una mica al que hem dit, no? ens agradaria poder comentar les mocions, 
perquè clar, nosaltres ens hem abstingut en la moció de Valeo, per clar, sembla que ens abstenim... 
nosaltres estem absolutament d'acord amb tot el que és la moció, però una mica en la línea d'ells, 
nosaltres també havíem demanat que l'Ajuntament, o sigui la corporació, doncs dongués, no? una 
bossa, en el cas nostre havíem demanat dos mil cinc-cents euros, i volíem explicar-ho, no?
Volíem dir que estem absolutament d'acord amb la moció que es presentava de Valeo, però creiem 
que falta, en aquest cas, aquest punt. 
I després un altre tema, bàsicament perquè en la moció de la llei mordassa... no ens hem entès bé!

(intervé el senyor Meseguer, però no es pot transcriure ja que no queda enregistrat correctament)

Alcalde:
Perdoneu, perdó... eh! el que hem d'evitar en el torn de precs, preguntes i interpel·lacions, 
precisament el fer debat, en tot cas, el que es tracta és d'expressar una opinió, en aquest cas atès 
que... s'ha acceptat una altra opinió per no generar debat. En tot cas, vull dir que formuleu, formuleu el 
vostre pensament per no interpel·lar-ho... grups, sis plau. 

Sr. Carmany: 
Bé, podem dir que creiem que el vot que ha sortit de la llei mordassa nostre, està equivocat. Clar, és 
que no ens has deixat acabar... 

Alcalde:
Això, podíeu dir-ho en el moment que la Secretària ha llegit precisament... 

Sr. Carmany:
No, perquè passa directament vostè de moció a moció... no hem tingut temps a reaccionar. 

Alcalde:
Escolti, ... hi ha un micro, escolti... està malament... 

Sr. Carmany:
Jo per educació no tallo... 

Alcalde:
No, no... escolti, en tot cas, jo no ho he anotat, la senyora Secretària ho ha anotat així... 

Sr. Carmany:
Era, bàsicament perquè ens hem liat, era bàsicament... 

Secretària:
... ha votat en contra... 

Sr. Meseguer:
Em puc explicar? Quan s'ha preguntat lo de la llei mordassa, nosaltres estem en contra. I a llavors heu 
posat en contra, i nosaltres votem a favor de la... 
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Alcalde:
Però, efectivament com a president de la Junta de Portaveus, vostè ha dit en contra i per això ha 
apuntat: no! S'ha entès en contra de la moció, que és en el context... és claríssim, vostè ha dit en 
contra. A llavors, si vostè ara em diu que és en contra de la llei, però en el context en què discutíem la 
moció, tothom ha entès que era en contra de la moció. Jo crec que és el que ha recollit la secretaria.
Aclarit el tema, en tot cas, amb tota llibertat... molt bé... senyora secretaria, en l'acta hauria de canviar 
això, perquè ho hem entès malament tots, eh! Tots, per això. Molt bé"!
Alguna altra qüestió? no?
Per part d'Esquerra, alguna qüestió? sí? Endavant. 

Sra. Maynou:
Teníem nosaltres un parell de preguntes. Primer un tema més de gestió, d'organització, no sé... en el 
passat onze de maig, es va aprovar la resolució d'alcaldia, la número 633 d'aquest any 2015, que fa 
referència a una adscripció en comissió de servei a un lloc de treball. Aquesta resolució no s'ha inclòs 
en l'intranet fins el vint-i-quatre de juliol, i en comptes d’aparèixer a la relació de resolucions de juliol, 
es va publicar en el plec del mes de maig. 
Això implica que aquesta resolució, el que a nosaltres ens consta, no ha aparegut en la Comissió 
Informativa de Govern i Economia donat que el deu de juny, a la comissió on es va donar compte de 
les resolucions de l'alcaldia del mes de maig, aquesta resolució no apareixia. A llavors la pregunta és: 
Aquesta és una forma de fer habitual? ha passat en més ocasions? 

Alcalde:
Evidentment haurem de consultar exactament el que vostè diu i li contestarem amb precisió. Ara, si hi 
han errors, doncs hi han errors... en tot cas, jo ara no, tampoc m'atreveixo a dir que hagi un error, el 
que haurem de fer és des del servei corresponen és mirar-ho i hi ha un àmbit fàcil de contestar que és 
la Informativa, i allà serà contestada.
Més qüestions? 

Sra. Maynou:
En tot cas, un prec. I després el meu company, en Chakir vol fer una altra pregunta. Més que res, que 
a llavors en les properes convocatòries de totes les Comissions Informatives, potser que s’especifiqui 
la relació de les resolucions o números, perquè de fet ja es fa a l'àrea de Serveis a les Persones. A 
llavors és una miqueta... aquest prec. 

Alcalde:
En tot cas, també suggereixo que els mecanismes de funcionament de les Informatives els acabem 
acordant a les informatives, que és l'espai idoni. 
Endavant, senyor.... endavant. 

Sr. El Homrani:
Voldria preguntar al grup municipal del PSC si es replanteja el seu posicionament respecte a l'adhesió 
a l'AMI. Especialment després dels resultats de les eleccions de diumenge , i de constatar que hi ha un 
suport majoritari en torn a les forces sobiranistes. I especialment per un fet, perquè jo crec que sempre 
han situat clarament que la diferència entre el seu posicionament municipal i altres posicionaments, i 
crec que entre el cinc mil cinc-cents cinc vots de diferència entre les dues, crec que som conscients 
que hi ha una part d'aquest vots que segurament voldríem que Granollers estigués a l'AMI. I de fet és 
aquesta pregunta.

Alcalde:
Bé, en tot cas, jo crec que aquest tema s'ha debatut i s'ha votat en el Ple del mes de juliol i no entenc 
que hi hagi cap condició que faci canviar, no sé si el portaveu del grup socialista té interès en 
respondre aquesta pregunta... es veu que sí! 

Sr. Terrades:
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És que manifestar la posició coneguda del Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Granollers, 
manifestada en el Ple del mes de juliol; i que allò, a fil per randa ratifico avui en aquí. I no entraré en 
un debat de valoració del resultat de les eleccions de diumenge perquè crec que no és... crec que no 
toca en aquests moments. En tot cas, li certifico que nosaltres no modificarem la nostra posició , també 
a la vista dels resultats, eh! que es van produir, i també a la vista dels resultats que es van produir a la 
ciutat de Granollers. 

Alcalde:
Bé, l'Ajuntament de Granollers com hem manifestat moltes vegades és de tothom, dels que van votar 
una cosa, dels que van votar una altra i dels que no van anar a votar, i per tant, és l’Ajuntament de 
Granollers, l'Ajuntament de tothom . 
Alguna altra pregunta? 

Sr. El Homrani:
... com creieu en la possibilitat d'explicar els posicionaments respecte a les mocions, de forma molt 
ràpida, ens hem abstingut en la moció de llei mordassa perquè no s'han introduït, hem intentat 
dialogar i no s'han acceptat moltes modificacions, i modificacions que nosaltres ens feien sentir 
còmodes, elements que no ens feien sentir còmodes, per a reforçar la nostra condemna a la llei 
mordassa i situar que hem fet un vot positiu però crític, molt crític amb la moció de Valeo perquè crec 
que no costava res fer el que han fet els altres consistoris que es donar suport a la moció íntegre de la 
què havia impulsat el Comitè. Crec que donar suport, però no mullar-se amb els mil euros a la caixa 
de resistència o situar el tema, quan tenen una associació, crec que no és el mateix. I hem fet un sí, 
perquè ens solidaritzem i continuarem lluitant per Valeo, però un sí crític. 

Alcalde:
Bé, amb el tema Valeo, atès que és un tema que interpreto com una pregunta. Li passo la paraula al 
portaveu del Grup Socialista, perquè faci la resposta. 

Sr. Terrades:
Bé, els hem informat que el Comitè d'empresa de Valeo Martorelles ha demanat una reunió amb 
l'alcalde de la ciutat, em sembla que a més a més, estem convidats els portaveus dels grups 
municipals per valorar les peticions que pugui formular el Comitè d 'empresa.
En tot cas, manifestar la posició del govern de l'Ajuntament de Granollers, en aquest cas, del grup 
Municipals Socialista, també expressada amb d'altres conflictes, d'altres empreses de la nostra 
comarca, on s'ha suscitat la mateixa qüestió. Nosaltres som de l'opinió, en aquest cas, de fer 
aportacions genèriques a la caixa de resistència, doncs no passa per les nostres previsions, sí que 
aquells treballadors i treballadores de la nostra ciutat que puguin estar afectats per aquesta situació, i 
abans no es resolgui el conflicte laboral , doncs tinguin algun tipus de problema. Es podem habilitar les 
mesures... a través dels serveis corresponents del propi Ajuntament de Granollers que té partides 
pressupostàries destinades a qüestions d'aquestes característiques. 

Alcalde:
No sé si per part de Convergència i Unió... alguna pregunta? no? 
Doncs quedem a disposició de les persones que ens acompanyen.

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

LA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTALLA SECRETÀRIA GENERAL ACCIDENTAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
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