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Alcalde: Si els hi  sembla, donarem inici a la sessió ordinària del Ple del mes d'octubre. Anunciant que 
el senyor Chakir El Homrani s'incorporarà més tard, igual que el senyor Oriol Vila, i com l'Alvaro 
Ferrer. I que la senyora Eugènia Llonch no s'incorporarà perquè està de viatge de noces, des d'aquí la 
nostra felicitació. Ja li farem arribar. 

En tot cas, obrim la sessió preguntant als membres del Consistori si hi ha alguna qüestió sobre l'Acta 
de la sessió del 29 de setembre, no?

Si em permeten també, començo donant la benvinguda al senyor Alfred Lacasa, vell conegut 
d'aquesta casa malgrat la seva joventut, que s'ha incorporat com a Secretari de la Corporació, li 
desitgem doncs molta feina, i molt ben feta, i molt d'èxit en la seva tasca. És important com sap pel 
Consistori tota la seva aportació. Per tant, saludat el senyor Secretari.

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     29292929    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE     

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 29 de setembre de 2015 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels 
regidors i regidores assistents. 

Alcalde:  entrem al punt 2 i 3 que són els de control i fiscalització dels òrgans de govern de la 
Corporació.

 
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    30303030    AAAA    34343434,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    1111,,,,    8888,,,,    15151515,,,,    22222222    IIII    29292929    DE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBREDE SETEMBRE,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

El Secretari informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar els acords citats .

 
Alcalde: Molt bé, en tot cas punt 2 i 3  

 

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 .... 

El Secretari informa als regidors i regidores assistents  que han pogut consultar les resolucions 
indicades. 

Alcalde: Moltes gràcies, passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, el primer 
punt,  és el punt número 4 és el dictamen relatiu a aprovar inicialment les Ordenances Fiscals per 
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l'exercici 2016. Senyor Secretari,  

 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCESDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES    
FISCALS PER A LFISCALS PER A LFISCALS PER A LFISCALS PER A L ''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2016201620162016

El Secretari explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

EL  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de 
les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals i l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril 
(LRBRL) regula el procediment per a l'aprovació i modificació de les Ordenances locals . 

En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se simultàniament a 
l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat estableix que les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de 
declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació .

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir la nova 
redacció dels preceptes afectats, i les dates de la nova aprovació i del començament de la seva 
aplicació.

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta necessària, a fi de 
donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de servir com a eina normativa fonamental 
de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans .

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  l’article 12  del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats locals adaptin 
l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i funcionament propi de cada 
Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin,  una Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals municipals  
obeeixen al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment .

Vista la memòria econòmico financera elaborada pel servei de planificació econòmica i control 
pressupostari, a què es refereix l’article 25  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals: 
"...els acords d'establiment de taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic, o per tal de finançar total o parcialment els nous serveis, haurien d'adoptar-se  a la vista 
d'informes tècnics-econòmics en els quals es posi de manifest el valor de mercat o la previsible 
cobertura del cost d'aquells, respectivament..."

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Aprovar inicialment la modificació de la Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals , d'acord amb el contingut que es recull a l'Annex.

SegonSegonSegonSegon.... Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals dels IMPOSTOS, en els termes 
que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:
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Ordenança fiscal 1.5 reguladora de l'Impost sobre activitats econòmiques

TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances fiscals de les TAXES que es citen a 
continuació, en els termes que s'indiquen en l'Annex adjunt a aquest acord:

Ordenança fiscal 2.1 reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius i tècnics i per  
l'expedició de documents administratius

Ordenança fiscal 2.3 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d 'intervenció 
administrativa en l'activitat dels ciutadans i de les empreses a través del  
sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i  
pels controls posteriors a l 'inici de les activitats

Ordenança fiscal 2.4 reguladora de la taxa per llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer
Ordenança fiscal 2.5 reguladora de la taxa de cementiri municipal
Ordenança fiscal 2.6 reguladora de la taxa de clavegueram
Ordenança fiscal 2.7 reguladora de la taxa per la recollida, tractament i eliminació d'escombraries 

domiciliàries i altres residus municipals
Ordenança fiscal 2.9 reguladora de la taxa per plaques i altres distintius autoritzats pel municipi
Ordenança fiscal 2.10 reguladora de la taxa de llicències de tall i ocupació de la via pública
Ordenança fiscal 2.11 reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica a 

les vies públiques municipals
Ordenança fiscal 2.12 reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i  

dels terrenys de domini públic
Ordenança fiscal 2.14 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i 

cadires amb finalitat lucrativa
Ordenança fiscal 2.15 reguladora de la taxa per l'ocupació de la via pública amb activitats 

recreatives
Ordenança fiscal 2.16 reguladora de la taxa per l'ocupació de béns de domini públic amb llocs de 

venda i publicitat
Ordenança fiscal 2.18 reguladora de la taxa per ensenyaments especials a establiments municipals 

i serveis escolars
Ordenança fiscal 2.19 reguladora de la taxa pels serveis d'inspecció sanitària en general i serveis 

de sanitat preventiva

    
QuartQuartQuartQuart....    Exposar al públic els anteriors acords, durant trenta dies hàbils,  en el Butlletí Oficial de la 
Província, tauler d'edictes, així com també en un diari dels de més difusió de la província .

Durant el període d’exposició pública, les persones interessades que  tinguin un interès directe o 
resultin afectades, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient 
i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública 
sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, sense 
perjudici d'haver de publicar al BOP i tauler d'edictes el text íntegre de les modificacions aprovades. 

Alcalde: Moltes gràcies, en farà la presentació el Tinent d'Alcalde d'Hisenda, el senyor Jordi Terrades, 
endavant senyor Terrades.  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Una presentació breu d'aquestes Ordenances Fiscals que han de 
regir l'any 2016, entre altres raons perquè tot i que és un debat important des del punt de vista 
pressupostari o de la part del debat pressupostari, que comença avui i que acabarà amb el debat dels 
Pressupostos aproximadament d'aquí un mes i mig, aproximadament, avui el que es debat, el que 
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portem a debat és allò que significarà una part important dels ingressos que aquesta Corporació 
disposarà per després fer el Pressupost de despeses.

Parlava de la brevetat perquè en termes generals aquestes Ordenances Fiscals són les, amb alguna 
modificació tècnica que hem presentat, són bàsicament les mateixes Ordenances Fiscals de l'exercici 
actual, del 2015, però també ho són de l'anterior exercici i de l'altre exercici, per tant estem parlant 
durant 4 anys consecutius, el Govern de l'Alcalde Mayoral fa la proposta d'increment 0 de la pressió 
fiscal d'allò que en correspon decidir a nosaltres com a Corporació municipal, d'aquella part dels 
impostos i de les taxes que són potestatius d'aquesta administració local. No tots els ingressos 
provenen del que avui aprovarem, perquè hi ha una part dels ingressos que vénen de les altres 
administracions, sigui la de l'Estat o la de la Generalitat de Catalunya, però pel que fa referència en 
allò que nosaltres tenim competència directa, en aquells impostos i taxes, l'increment que proposem 
és 0.

Són unes Ordenances per això, des del nostre punt de vista, garanteixen o ens permetran garantir el 
mateix nivell d'ingressos, o permetran tenir un nivell d'ingressos que farà que el debat del pressupost 
sigui un debat raonable des del punt de vista d'aquelles partides o aquells programes que considerem, 
o que tots nosaltres considerem que s'han de mantenir, i d'aquelles partides que també aquest Govern 
i la resta de grups municipals considerin que s 'ha d'incrementar o decrementar, perquè no tot es podrà 
incrementar. El que incrementem després d'algun lloc s'hi haurà de decrementar. 

I perquè les Ordenances no pugen? Doncs no pugen perquè seguim estan en temps de dificultats, 
perquè els indicadors d'ocupabilitat encara estan a uns nivells molt preocupants, perquè els indicadors 
econòmics encara no acaben d'esvair la boira que tenim aquí al davant, perquè segueixen havent 
dificultats per moltes famílies, per moltes persones, per moltes empreses, per molts emprenedors de 
la ciutat. I per tant, igual que vam fer en els 4 exercicis anteriors, reiterem el mateix discurs, en la 
mesura de les nostres decisions, hem d'acompanyar, hem d'ajudar en la mesura del possible, doncs 
en aquesta situació de dificultat econòmica general que el país viu . 

El país és un tema molt abstracte, al final el país acaben sent les 60.000 persones que viuen a la 
ciutat, els empresaris que tenen les seves empreses a Granollers, aquells emprenedors que voldrien 
ubicar la seva activitat a la ciutat de Granollers. I per tant, en la mesura de les nostres decisions, 
doncs hem de ser, hem de facilitar que aquestes dificultats que tots tenim, doncs es vagin superant. 

L'Administració municipal també ha estat afectada per aquesta situació de dificultats, estem en, em 
sembla que l'any passat ja els deia la regidora Aroa i jo mateix, i en el debat de Pressupostos també 
vam reiterar aquesta magnitud, o aquesta xifra que els hi repetiré, estem en nivells de despesa, i 
també d'ingressos, vostès saben que el Pressupost de l'Ajuntament de Granollers no només es 
confecciona en equilibri sinó que després es liquida no només en equilibri, sinó en números positius, 
estem en magnituds d'ingressos i de despesa equivalents al que passava ara fa uns 10 anys enrere. 
Això vol dir que no ha estat només perquè nosaltres hàgim decidit que allò que fa referència a la 
carrega impositiva que depèn de nosaltres, torno a repetir, ho hàgem congelat, sinó perquè hi ha 
hagut moltes activitats que han desaparegut de la ciutat perquè han tancat, perquè les administracions 
tampoc han acabat d'aportar els recursos que probablement serien necessaris i per tant estem en 
aquesta xifra de magnitud.

Malgrat haver congelat els nostres impostos, les nostres taxes en aquests 4 anys, per l'any 2016, 
també els mantindrem congelats, podrem garantir la suficiència econòmica per tal justament de 
mantenir serveis i programes que presta aquest Ajuntament. I això ho hem fet perquè s'han practicat 
polítiques de contenció de la despesa, perquè s'ha primat allò necessari sobre el que seria més 
superflu.

Els hi torno a repetir, congelació de la pressió fiscal, menors ingressos, però manteniment dels 
programes sobretot els programes socials, que no han baixat, sinó que justament hem fet el contrari, 
en la mida de les nostres possibilitats, han augmentat. 

Per tant hi haurà un compromís de mantenir programes socials, tal com hem fet en aquests darrers 
exercicis on té moltes persones de la nostra ciutat ho han passat malament i ho segueixen passant 
malament. Tot això dins un context de no només congelació dels impostos i taxes sinó de pressió 
fiscal moderada.
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En anteriors exercicis sabem vostès que la regidora que em va precedir tirava, o explicava algun 
quadre en comparació amb altres ciutats. Jo aquesta vegada no he volgut fer servir la mateixa 
comparativa i m'he volgut centrar amb aquelles ciutats que serien similars a les nostres, i per tant he 
fet l'exercici de comparar que passava, ho poden fer vostès, està a la xarxa això i per tant avui en dia 
ho tenim tot al nostre abast, no és que fem jocs malabars, sinó que són dades que estan en aquí. Hem 
fet una comparació de les ciutats de Catalunya entre 60 i 75.000 habitants que és on estem nosaltres, 
la mitjana de càrrega fiscal per habitant és de 764 euros, nosaltres estem a 682, és dir, per sota 
d'aquesta mitjana. I si ho comparem respecte a la càrrega fiscal per IBI, que pot ser, o segurament ha 
estat un els temes de debat aquests dies amb els Grups Municipals, la mitjana és de, en aquestes 
ciutats entre 60 i 75.000 habitants de Catalunya, la mitjana és de 515 euros per rebut d'IBI i Granollers 
la mitjana està bastant sensiblement per sota a 373 euros. No els hi donaré més xifres, de moment, i 
mirarem per on va el debat, però he fet servir només aquestes dues o tres per explicar que seguim 
estant amb un perfil de ciutat mitjana de Catalunya amb una pressió fiscal moderada.

Vull agrair en aquest primer torn ja les aportacions que han fet tots, la majoria de Grups Municipals a 
les Ordenances, algunes s'han incorporat al dictamen i per tant les sotmetrem també a votació 
incorporades al dictamen, no m'avançaré a les valoracions, perquè crec que en una primera 
intervenció, li correspon als Grups fer aquestes aportacions i fer la pròpia valoració, temps tindrem al 
llarg del Ple, perquè aquest regidor doncs pugui fer també algunes matitzacions en funció dels 
comentaris que puguin sorgir del debat que a partir d'ara tindrem. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies doncs. Obrim el torn d'intervencions. Partit Popular, endavant 

Senyor Moya: Gràcies senyor Alcalde. Bé, breu, s'ha de dir que aquesta vegada sí que ens trobat amb 
un PSC diguéssim obert al diàleg i ens han escoltat i ens han aprovat gairebé el 73% de les esmenes 
que havíem fet, o de les propostes que havíem fet en aquestes Ordenances Fiscals. Però també 
criticar una mica la fluïdesa d'aquest diàleg, pensem que no es pot obrir un diàleg al ultim dia, a 
l'ultima hora sota la campana, per fer aquest debat sobre aquestes Ordenances, Tot i així, bé, el sentit 
del vot serà a favor d'aquestes Ordenances perquè gairebé, com deia abans, aquestes propostes que 
hem fet, gairebé el 72% estaran dintre d'aquestes Ordenances Municipals.

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula la portaveu de la CUP, endavant, senyora Oliver té la paraula 

Senyora Oliver: Hola, bona tarda a tothom, bé, la CRIDA-CUP és la primera vegada que es troba amb 
aquell ball de xifres i lletres anomenades Ordenances Fiscals, i per tant d'alguna manera nosaltres, 
també per una qüestió de tempos i una qüestió també d'això, de portar encara la L dins el nostre 
vehicle dins l'Ajuntament, doncs evidentment, amb tota la humilitat del món, no hem incorporat cap 
proposta en concret, per tant la intervenció que farem doncs això, és una intervenció que rau més 
sobre una reflexió més genèrica i apuntem en tot cas possibilitats concretes . 

Ens trobem, quan parlem d'Ordenances Fiscals en una gran paradoxa, és a dir, ens trobem que els 
municipis són justament l'administració pública més propera a la ciutadania i en canvi justament són 
qui menys capacitat tenen per regular els seus pressupostos. Llavors, una part considerable de les 
finances dels governs locals està regulada per Llei, i justament només pot ser modificada pel 
Parlament de l'Estat. Entenem, doncs, que hi ha una legislació espanyola en matèria d'Ordenances 
Fiscals que evidentment la trobem molt restrictiva, per exemple, evidentment estem parlant que limita 
les bonificacions aplicables, determina quins subjectes estan exempts o no, restringeix contra el paper 
que haurien de tenir les Ordenances Fiscals, com a instrument, com a instrument per la redistribució 
de la riquesa. En tot cas, per exemple, ens hem trobat, perquè així ho vam preguntar a la Comissió 
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Informativa, doncs un recàrrec, un recàrrec del 50% respecte als habitatges buits doncs que en 
principi és quelcom que hi figura en les Ordenances Fiscals, i com ens va comentar el company 
Terrades, evidentment és quelcom que encara no podem portar a terme perquè és una cosa que 
encara se'ns veta des de Madrid. 

Evidentment la legislació estatal vigent per tant concedeix poc marge, poc marge a l'autonomia local, 
disposa de mecanismes i no disposa encara de mecanismes prou eficients diguéssim de lluita contra 
el frau i l'evasió, i evidentment, malauradament, tenim massa proves d'això, i entenem per això mateix 
que el procés cap a la independència el procés cap a la ruptura, el procés de desconnexió de l'Estat 
espanyol obra de bat a bat l'oportunitat cap a una futura constitució i per tant establir una nova 
fiscalitat lògicament més justa, ambiental i solidaria. 

Hem dit, hem comentat, que des del municipi hi ha poc marge per les polítiques fiscals i per tant des 
de la CRIDA, parlem d'alguns d'aquests marges, com a línies de treball a seguir, és a dir, per exemple, 
si parlem de l'IBI pensem que s'obra una oportunitat per començar a treballar, la futura Llei d'Hisendes 
Locals que retiri per exemple, quelcom que ja s'ha dit a bastament, que retiri les exempcions a aquells 
immobles propietat lògicament de l'Església catòlica que no tenen un us social o religiós, és a dir, 
entenem, no entenem vaja, seria la idea, no entenem que un Estat com es proclama aconfessional, 
doncs encara es sostinguin exempcions a una Església catòlica , per tant, l'objectiu que posem damunt 
la taula és que tributin per IBI en el municipi aquells immobles ja siguin locals, ja siguin habitatges, ja 
siguin solars, dels quals en sigui titular l'Església catòlica, i no tinguin afectació directa sobre l'activitat 
social o una activitat religiosa o de culta .

De la mateixa manera, i de cara a propers exercicis ens agradaria que les Ordenances Fiscals 
incorporessin també la bonificació a famílies monoparentals, com es fa en altres municipis, com per 
exemple Mataró o Sant Cugat, per tant, podríem agafar-ne d'allà una bona mostra, per aplicar aquests 
criteris. Entenem que la fiscalitat ha de tenir una funció també correctora de desigualtat de genere i 
per tant afavorir les diverses formes de famílies, basades en el respecte i la igualtat. I en darrer lloc, 
per això apunto que només eren vagues idees sobre les Ordenances Fiscals, quan parlem de taxes, 
parlem diguéssim dels aspectes, de les taxes que s'apliquen a les taxes d'escombraries, és a dir, tot i 
estar d'acord evidentment amb les bonificacions del 50%, i fins i tot del 100%, per aquelles llars en 
dificultats econòmiques o bé perquè hi ha ciutadans beneficiaris de la renda mínima o pensionistes de 
pocs recursos o persones amb certa minusvalidesa, no compartim, sota cap concepte, un model que 
no té en compte quina és la quantitat de residus que genera cada persona, cada llar, cada comerç, o 
cada indústria. I per tant entenem i com a línies a seguir, que caldria avançar cap a un residu 0, i que 
per tant caldria implicar a tothom en aquesta direcció.

Com? Doncs per exemple bonificant aquells comerços i industries particulars que s'esforcen a reduir 
els residus que produeixen, per exemple, milloren la gestió dels residus. Estem parlant de bonificar 
per exemple aquells comerços que aposten per una venda de productes al engròs o evidentment que 
faciliten doncs alternatives a la borsa de plàstic, I dit això, ho diem perquè existeixen mecanismes, és 
a dir, hi ha un mecanisme fet per l'Agència de Residus de Catalunya, publicat el 2010, la Guia per la 
implementació de sistemes de pagament per generació de residus municipals, que segons aquesta 
Guia, el sistema de pagament per generació són l'opció més justa d'assignació dels costos del servei, 
i l'única capaç d'incentivar la reducció i la recollida selectiva. Bé, no vull estendrem més, entenem que 
el camí doncs per una fiscalitat justa, respectuosa amb el medi, equitativa i amb una perspectiva de 
gènere haurà d'anar lògicament i així ho hem contestat avui de la mà d'una ruptura amb Espanya, de 
la mà d'una construcció d'una nova República Catalana, i per tant legítimament per una qüestió de 
responsabilitat política entenem que era una nostra primera intervenció per les Ordenances 
Municipals de Granollers, per responsabilitat política ens abstenim en aquest cas, i de la mateixa 
manera ens comprometem a treballar-hi i aprofundint en aquestes primeres i vagues idees que tenim, 
i en tot cas, per generar futures Ordenances Fiscals doncs una fiscalitat retributiva més justa . Gràcies.

Alcalde. Moltes gràcies senyora Oliver, té la paraula per Ciutadans el senyor Meseguer, endavant 
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Senyor Meseguer: Moltes gràcies Alcalde, bona tarda a tothom. Nosaltres aquí veiem que la 
congelació de les Ordenances Fiscals, la veiem bé perquè tenim en compte que la crisi econòmica 
que estem patint en aquests últims anys, amb el qual congelar-ho creiem que és el correcte. Trobem 
encertat la lleu baixada de les llicències d'activitats del petit comerç, la baixada de les parades del 
mercat, i les taxes de l'autotaxi. 

Per altra banda hem rebut queixes del sector de restauració que degut al mercat, els dijous no poden 
fer ús de les terrasses, amb la consegüent davallada de la facturació, creiem que l'adequat seria 
aplicar una bonificació a la taxa que es paga per ús de les terrasses en els establiments afectats, 
simplement seria puntualitzar aquest punt. 

En quant a l'IBI, comentar que a dia d'avui les bonificacions de l'IBI no s'ajusten a la realitat, i no 
reflecteixen una proporcionalitat en quant als ingressos i nombre de persones al nucli familiar, per 
posar un exemple, un membre d'una unitat familiar que tingui una sola persona, té una bonificació si té 
uns ingressos de 9878 euros anuals, que això són 823 euros, aquí pot ser correcta, però si passem a 
5 membres, diuen que amb 12700 euros anuals, que venen a ser uns 1.000 euros, clar aquesta part 
creiem que s'hauria de pujar perquè 5 membres que ingressessin suposadament 30.000 o 25.000, 
estem parlant de 5 persones, amb el que veiem que demanaríem refer el quadre de bonificacions i que 
fos més equitatiu, proporcional i just. 

Quant a taxa d'escombraries, s'aplica la mateixa bonificació i trams per famílies que amb l'IBI, 
demanem també que es faci, de forma equitativa perquè sigui just el repartiment de la bonificació, una 
mica el mateix que passa amb l'IBI, bàsicament això i comentar com deia el senyor Terrades, la 
situació no estem ni molt menys per pujar impostos sinó que hem de fer és aconseguir que aquesta 
ciutat cada dia tingui més gent amb llocs de treball, que vinguin més empreses, i amb aquesta línia 
podrem prendre decisions, i nosaltres des de la posició de Ciutadans, conservadora, i crec que amb 
sentit comú, ens abstenim perquè creiem que abans de prendre algunes decisions necessitem tindre 
un estudi més profund. Gràcies 

Alcalde: Moltes gràcies. Per Esquerre Republicana té la paraula el senyor Pep Mur, endavant.

Senyor Pep Mur: Gràcies Alcalde. Bé el nostre Grup en principi el que voldria contestar també ha estat 
com deia el senyor Moya del PP, aquesta premura final a alhora de parlar de les Ordenances. Tot i 
que, amb alguna conversa amb el nostre company Chakir, crec que es va comentar que era un tema 
de què no tenia en fi massa, masses coses ha de tractar el tema de les Ordenances.

Nosaltres creiem que les Ordenances són precisament una eina molt potent, perquè com ja s'ha 
esmentat formen part de l'estructura dels ingressos, no l'única com s'ha dit, però si una part del sector 
dels ingressos, i per tant en aquí hi ha moltes coses a dir. I davant de l'increment 0, que és un 
increment evidentment d'acord amb els temps actuals, el que si cal és innovar, i en aquest sentit 
Esquerre Republicana el que ha fet durant els darrers anys, no només aquest, sinó que ja porta uns 
quants anys fent-ho, és fer propostes concretes de com utilitzar aquesta eina de les Ordenances, 
creiem d'entrada que la primera reflexió que hauríem de fer, i potser l'hem fet algun altre any, és que el 
debat de les Ordenances que en definitiva és el debat dels ingressos, o una part dels ingressos, es fes 
conjuntament amb el debat dels pressupostos, que és precisament el debat de les despeses, perquè 
si en el mateix moment fem el debat dels ingressos i de les despeses, potser tenim una visió global, 
sobretot pels ciutadans i ciutadanes que vénen a escoltar-ho, una mica més afinada, avui els hi 
parlarem dels ingressos i d'aquí a un mes de les despeses. Per tant la nostra proposta de cara el 
proper any és que aquest debat es fes conjuntament, segurament serà un Ple molt llarg i dur, però 
com a mínim serà molt coherent.

En el nostre cas, com deia, hem fet algunes aportacions a l'Equip de Govern, que avanço que han 
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estat acceptades, també hi ha hagut algunes aportacions que no, i us en faré una mica un resum.
Nosaltres vam proposar que el fraccionament de determinats deutes amb l'Ajuntament es poguessin 
periodificar d'una manera més ampla, hi havia deutes per exemple de 1500 euros amb l'Ajuntament 
que hi havia un fraccionament a 3 mesos, que estava prou bé, però que ens sembla que fins i tot això 
era insuficient i vam demanar un fraccionament a 6 mesos d'aquests deutes, i aquesta proposta ha 
estat acceptada, la qual cosa doncs agraïm. En persones amb una situació d'atur de llarga durada i 
que tinguin càrregues familiars, poder ajornar i fraccionar deutes, ja no només en aquests 6 mesos 
sinó en un termini una mica més enllà i que seria de fins a 4 anys i sense pagar interessos, i això 
també ha estat una proposta acceptada, que també agraïm. Amb referència a una intervenció que ha 
fet la campanya de la CUP, dir que les famílies monoparentals nosaltres hem fet una proposta 
precisament en aquesta línia de què tinguin unes bonificacions del 20% en diferents taxes de les què 
avui aprovem, com així també les famílies nombroses amb l'àmbit de les taxes d'escombraries 
tinguessin unes bonificacions em sembla també del 20% hem acordat. Per tant dir que sí que hem 
introduït el tema de famílies monoparentals, i famílies nombroses alhora de què puguin obtenir 
bonificacions amb respecte sobretot a les taxes d'escombraries clavegueram, aquestes diguem-ne 
típiques. També vam fer una proposta de què hi hagués una bonificació del 5% amb l'impost de l'IAE, 
impost que ja sabem que paguen poques empreses perquè pagar aquest impost s'ha de facturar 
bastant i avui dia no és factura tant, aquesta variació de l'IAE implicava que hi hagués un percentatge 
de descompte en aquest impost en funció del nombre de treballadors i treballadores que es 
contractessin fitxes durant un any, i això també ha estat una proposta acceptada per l'Equip de 
Govern.

Que no ha acceptat l'Equip de Govern? Bé, nosaltres fa temps que també estem proposant una cosa 
que és més global, que és una, aquesta proposta no l'hem fet, eh, això ho dic ara com a prèvia, 
nosaltres creiem que hem de fer una reflexió global de les Ordenances fa molts anys, i això ja s'ha dit, 
anem fent matisacions a les Ordenances, segurament és correcta, no se si mai ningú dels assistents 
ha vist el document de les Ordenances, però com espanta d'entrada, jo no se quantes pagines són, 
doncs és normal que només l'ataquem puntualment. Nosaltres ens sembla que valdria la pena i fer-ho 
de forma col·legiada, no només l'Equip de Govern sinó tots els diferents Grups de l'oposició, fer un 
treball de reflexió general de les Ordenances. Per exemple, per aconseguir que? Doncs possiblement 
una, si m'ho permeteu dir així, encara que potser no és molt correcta en aquest àmbit, una tarifa plana 
dels impostos, és a dir, els ciutadans al final al cap de l'any paguen un IBI paguen un clavegueram, 
paguen uns impostos de circulació etc. això acostuma a arribar en uns mesos molt concrets, i a 
vegades això fa anar malament, i tot i que tenim eines que ens estan diguem eixamplant i fent que la 
facilitat per pagar això sigui enorme, i ens consta, possiblement podríem introduir el concepte de tarifa 
plana o de fraccionament unificat durant tot l'any que impliques una càrrega molt menor mensualment 
pels diferents ciutadans i ciutadanes. 

Una altra cosa que no se n'ha acceptat i que fa temps que venim batallant és el tema de la matrícula a 
l'Escola de Música. L'Escola de Música evidentment és una escola que sestà a Granollers, per el tant, 
és de Granollers, però és una escola, amb una voluntat clarament comarcal, i per tant de servei a la 
Comarca. En aquests moments entenem que es produeix una discriminació pel fet de què els 
ciutadans de Granollers, que ara tothom comprendrà que ha de ser així, tinguin una tarifa menor que 
la resta de ciutadans de la comarca. Nosaltres entenem que la en tot cas la diferenciació no hauria 
d'anar pel cost de la matrícula de l'Escola de Música sinó en tot cas per uns criteris que donessin certa 
prioritat als ciutadans de Granollers que òbviament ja paguen amb els seus impostos totes aquestes 
infraestructures, que tinguessin un criteri de prioritat per establir que la gent de Granollers tingues 
unes preferències. Però en tot cas, no marcar aquests diferencies alhora de pagar una quota, de 
pagar una matrícula, que ens sembla que no són correctes i per tant demanem que de cara l'any 
vinent, això ja fa 3 o 4 anys que ho demanem, però de cara a l'any vinent ens assentéssim i 
estudiéssim la possibilitat d'establir precisament aquests criteris i ja entenem que la gent de la ciutat 
sembla que en principi ha de tenir un accés prioritari o una Escola de Música que està a la seva ciutat, 
però que això no sigui per discriminació de costos sinó que en tot cas que sigui establint uns altres 
criteris de prioritat. En principi en aquest primer torn de paraules, crec que hem resumit el que se'ns 
ha acceptat i el que no i en tot cas anunciar que com que per nosaltres eren significatives les parts 
que s'han acceptat, nosaltres hi votarem a favor d'aquestes Ordenances Fiscals. 
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Alcalde Moltes gràcies, per Convergència té la paraula, el senyor Josep Maria Noguera, endavant

Senyor Noguera: Sí, gràcies senyor Alcalde. Jo parlaré per començar de l'IBI, que el senyor Terrades 
ha parlat de congelació, increment 0, però m'agradaria estendrem una mica amb aquest impost cabdal 
per les finances municipals. 

Certament l'article 32.2 de la Llei del Cadastre Immobiliari contempla que les lleis de pressupostos 
generals de l'Estat puguin actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans mitjançant l'aplicació 
de coeficients en funció de l'any de l'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors totals. La 
ponència no deixa de ser, de fet és un full de ruta que fitxa els criteris per taxar cada immoble, ja que 
tendeix aquest valor en el temps, a allunyar-se del preu de mercat, com podem comprovar d'una forma 
clara i manifesta durant els anys del boom immobiliari, o bombolla immobiliària i els decrements del 
valor del sol que s'han succeït en aquests darrers temps. De fet, en molts municipis es depassa de 
molt els 10 anys fins que no s'elabora una nova ponència de valors cadastrals, i és aquí on 
precisament cal comentar que vostès no han propiciat una mesura com seria l'adequació dels valors 
cadastrals a una situació que de ben segur ha canviat des de l'any 1997, que és la darrera ponència 
que corresponen als valors cadastrals que correspon al municipi de Granollers respecte a l 'IBI. 

Hi ha faltat, creiem,  valentia perquè vostès proclamen, i saben vostès que nosaltres, el nostre Grup, 
també hi està d'acord, en què l'autonomia i la governança local s'ha de preservar, i les línies marcades 
pel Govern Central del PP han anat en una línia totalment contraria. Hem d'exercir, han d'exercir, la 
governança local i les finances, els tributs municipals hi tenen un paper clau, l'IBI com a impost cabdal 
que permet finançar, ja no solament tota l'estructura municipal i el seu funcionament, sinó que permet 
també finançar, entre altres recursos, òbviament, els Plans de Xoc portats a terme aquests darrers 
anys, i no pot estar a l'algor, aquestes ponències de valor cadastrals, aquests increments de l'IBI a 
l'algor de lleis, de reials decrets llei, per urgències financeres estatals o per mandats legals que 
s'exerciten a través de les lleis de pressupostos estatals, com és el cas actual. Parxes i més parxes 
però no s'exerceix des del nostre criteri l'autonomia financera local en aquest sentit. Fa gairebé 20 
anys que no s'ha produït una actualització d'aquest valor cadastrals, ni és normal ni és adequat, és a 
dir, anem a el fàcil, mesures de recaptació versus mesures de valoració afectiva dels immobles .

Hi ha dues raons fonamentals per argumentar això, es posa de manifest que el no realitzar-se les 
ponències de valors, no reflecteixen en la base de dades cadastrals els canvis en els usos i les 
reformes realitzades en els immobles i que en conseqüència es perdi la seva referència i actualització 
a valors de mercat. És important doncs la seva revisió almenys cada 10 anys amb la finalitat que tots 
els paràmetres s'ajustin. Segona raó, de forma manifestament injusta, és que aquesta actualització 
que no respon a una actualització veritable de mercat, i que aparentment és neutra, i aquesta 
actualització del 10% d'aquests valors cadastrals el que fa és que aquesta neutralitat quedi 
compromesa, perquè els ciutadans de Granollers pagaran més impostos d'IRPF perquè les 
imputacions de renda immobiliària seran més elevades, concretament el 2% d'aquesta imputació dels 
valors cadastrals. També ho serà per les transmissions d'immobles per transmissions patrimonials i 
per les herències i donacions de l'impost de successions i donacions. I no cal dir i també de forma 
manifesta i injusta per les plusvàlues municipals quan es produeixen vendes d'immobles com bé 
saben. 

Es podria dir que són les plusvàlues imposades d'alguna manera per aquests increments de valor 
cadastral. Per tant, home, senyor Terrades, dir congelació o que no hi ha hagut increment, quan venim 
d'anys que realment hi ha hagut aquests increments, és cert que no hi ha un increment de forma 
manifesta en aquestes Ordenances, però hem de matisar aquesta congelació 0, o aquest increment 0.

En definitiva, unes Ordenances Fiscals el 2016 que no deixen de ser un copia i enganxa del 2015. 
Tanmateix, el nostre Grup entén que en moments de dificultats econòmiques, de marcades 
desigualtats socials, de famílies amb menys recursos i moltes d'elles de rendes escasses i amb els 
seus membre l'atur, han de propiciar una subvenció finalista que incrementi el pressupost que hi ha 
hagut pel 2015 de 100.000 euros, i incrementar-se en un import de 150.000 a 200.000 euros, a poder 
ser, i és just i necessari fer-ho i també és cert, i aprofito per dir-ho senyor Terrades, saber que ha 
passat doncs amb la subvenció aquesta de 100.000 euros en el transcurs d'aquest any 2015, quantes 
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persones, famílies, si han adherit per mesurar aquesta dotació que nosaltres proposem que 
s'incrementi doncs fins a arribar a poder ser 200.000 euros quan parlem dels pressupostos de l'any 
2016. 

També el nostre Grup vol insistir en altres mesures que també són prou importants com la disminució 
del 10% de la taxa de les terrasses, i que creiem que el marge d'una evident i necessària disminució 
d'aquesta taxa, també proposem una Comissió per assolir el recorregut que hi pot haver per millorar i 
fer més òptima la contribució impositiva per part d'aquells negocis que disposen d'aquells espais. 
Comparativament Granollers en aquest sentit és una ciutat impositivament cara .

Tenim més propostes, que les té com bé sap però per no allargar-me, volem tornar a insistir en què 
l'obligació de pagament s'inici a les 9 hores, en el cas de la zona blava, i també fer-ho extensiu a la 
zona verda que ara com bé saben comença a les 8, això és una proposta que el nostre Grup ja ha fet 
doncs en anys anteriors. Més enllà d'aquestes propostes, sí que reclamen que es puguin tractar les 
Ordenances fiscals amb més temps de reflexió, i no anar a última hora com hem anat. Per tant també 
aquí una reclamació de poder fer les coses, en fi, amb més intensitat, la que calgui, però amb més 
temps. Diem això també perquè vostès ens han retret moltes vegades que no treballem prou, i creiem 
que si, vostès governen, tenen els temps que tenen, lògicament han de tenir temps per governar i 
governar bé, i nosaltres estem a l'oposició i tenim altres dedicacions professionals i en fi, fem l'esforç, 
evidentment i amb molt de gust, com a regidors que som, però agrairíem poder fer les coses també 
amb una extensió temporal amb més, que podem tenir això, amb més reflexió i amb més, poder fer les 
aportacions i poder-les comentar amb més temps.

Esperem escoltar el que ens diu el senyor Terrades al respecte i ens posicionarem amb el nostre vot 
que sent actualment doncs aquest copia i enganxa d'alguna manera, i no matisant aquestes qüestions 
que creiem cabdals com és el tema de l'IBI, al marge de la resta de propostes que tampoc ens han 
acceptat, doncs de moment el nostre vot no podria ser favorable a les Ordenances Fiscals pel 2016. 
Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Li correspondria ara al portaveu del Grup Socialista, però en aquest cas hi ha 
una acumulació entre el portaveu i el ponent dels temes vinculats al món de la hisenda. Senyor 
Terrades, acumuli,  

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde: Certament les Ordenances Fiscals és un document feixuc, en lletra 
petitona, 188 pàgines, bé jo els emplaço més enllà de comissions que es puguin, que es puguin reunir 
per analitzar les Ordenances, jo els emplaço, aquest és un document viu, no han d'esperar a la ultima 
setmana, o els darrers 15 dies per fer propostes, poden avançar propostes per tal d'actualitzar les 
nostres Ordenances Fiscals, per modificar allò que sigui modificable, per eliminar allò que es pugui 
eliminar, i per fer aflorar doncs algun altre tipus de taxa si és que s'ha d'aflorar, per tant aquest és un 
document viu. 

Home, jo no se si és un corte i pega, és a dir, quan tu tens la voluntat de no incrementar la pressió 
fiscal, de què l'increment sigui un increment 0, doncs difícilment pots fer altre tipus de propostes que 
les que ja tens en vigor amb algun ajustament tècnic que en concret en aquest cas ha afectat a 
algunes llicències d'activitats a la baixa, però el demés no toquem res, i per tant, sí, el Govern ha fet 
una proposta de corte i pega, si, la mateixa que han fet vostès. Perquè jo he demanat l'històric dels 
darrers, l'anterior legislatura, deixem-ho així, l'anterior legislatura, les propostes que formulaven els 
diversos Grups Municipals, i escolti, són les mateixes, amb algunes ja ens vam posar d'acord. No faci 
així senyor Noguera, que ho sap que és així, amb algunes ja ens vam posar d'acord en el seu moment, 
altres van decaure en el debat que es va produir en anys anteriors, i hem recollit algunes de les 
propostes en aquesta, en el debat que avui tenim per incorporar-les en el document. 
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Per què? Doncs perquè creiem que amb les mateixes Ordenances que tenim, introduint també les 
propostes que vostès ens han fet ens permet vàries coses: primer, mantenir el compromís i ho afirmo 
públicament avui, en aquest debat, de mantenir de cara el debat pressupostari, el compromís de 
mantenir els programes socials que contenen els pressupostos, compromís també que jo crec que hi 
estarem d'acord tots els Grups Municipals de què l 'any 2016 segueixi tenint recursos econòmics el Pla 
de Xoc de l'Ajuntament que destina per tal d'afavorir aquelles persones amb una situació més 
delicada. Ens permetrà a més a més, i probablement té raó el senyor Mur, jo també això h he reclamat 
alguna altra vegada, que seria convenient fer en paral·lel o al mateix temps, en la mateixa sessió, el 
debat d'Ordenances i el debat pressupostari. Segurament jo crec que al llarg d'aquesta legislatura, 
haurem de ser capaços, o d'aquest mandat, haurem de ser capaços, no se si ho serem l'any 2016, 
però haurem de ser capaços abans, el 2016 segur que no, no se si serem capaços pel pressupost del 
2017, però si que abans que finalitzi aquesta legislatura, hem de ser capaços d'avançar el debat del 
Pressupost del mes de desembre a finals d'octubre per poder fer en paral·lel aquests dos debats, 
perquè ja sabem el que passa, en el debat d'Ordenances se'ns demana que baixem els impostos i les 
taxes, i en el debat dels Pressupostos se'ns demana que hi haguí més recursos, i per tant si fem 
aquest debat equilibrat, doncs podrem veure l'inconvenient o les avantatges de les propostes que es 
puguin formular.

Però amb el nivell d'ingressos que aquestes Ordenances ens permetran, i amb la previsió també 
d'ingressos que tenim de l'Administració general de l'Estat i de l'administració de la Generalitat de 
Catalunya, també ens permetrà que algunes de les subvencions que no es poden incorporar via 
bonificació en les Ordenances, perquè estan regulades per Llei les bonificacions, sí que algunes de 
les mesures es poden regular en el debat de Pressupostos via subvencions. I per tant, ens 
comprometem a mantenir aquests programes. I hi ha marges, la senyora Maria Oliver deia no hi ha 
marges, home, si que hi ha marges, perquè en el debat de pressupostos ens permet que alguna 
d'aquestes mesures de tipus social o de tipus de promoció de l'economia de la ciutat incorporar-les en 
aquest debat. No se si ens hi trobarem o no, però en tot cas l'oportunitat del debat és pot produir en 
aquí.

Les bonificacions a les famílies nombroses ja hi eren o ja estan regulades en les Ordenances Fiscals, 
sabem quins són els marges que la Llei ens permet, per tant estan introduïts en les Ordenances 
Fiscals de l'Ajuntament de Granollers, i sí que en alguns temes que se'ns han plantejat i que no 
estaven regulats del tot, que feien referència, no no estaven regulats, en molts casos que era el que 
feia referència a les famílies monoparentals, a proposta, i que ho havíem discutit alguna altra vegada, 
la proposta d'Esquerra Republicana les hem introduït perquè creiem que tenim marge. 

Respecte al tema de l'Impost d'Activitats Econòmiques, les Ordenances actuals a preveuen una 
bonificació de fins al 20% en aquelles empreses de la ciutat que hagin incrementat en més d'un 5% el 
promig de la seva plantilla, el que se'ns proposa ara, nosaltres hem considerat que era dient 
incorporar-ho atès que, sembla que aquesta boira de la crisi econòmica que jo els hi explicava a l'inici 
de la meva intervenció hi ha perspectives que pot anar desapareixent, ara és el moment també 
d'incentivar, i amb això estem d'acord amb Esquerra Republicana, és el moment d'incentivar la 
contractació indefinida de plantilles, per tant aquest 20%, convertir-lo en el 25%, ens sembla una 
acció, o una proposta lògica i per això l'hem incorporat.

Respecte a l'Escola de Música, criteris de discriminació. Jo no hi acabo d'estar, no no, no comparteixo 
el 100% aquesta posició que manté el Grup d'Esquerre Republicana de Catalunya. Perquè al que fa 
als estudis superiors de Conservatori, no hi ha discriminació, sigui una persona de Granollers o de 
qualsevol altre indret. Entre altres coses perquè tot els recursos no surten dels contribuents de la 
ciutat, sinó que hi ha recursos del Govern de Catalunya i per tant, doncs no hi poden haver 
discriminació des d'aquest punt de vista, respecte a la resta d'estudis que serien diguem els previs a 
la fase de conservatori, nosaltres sí que creiem que hi ha d'haver criteris positius, els criteris positius 
són criteris fiscals a favor de les persones de la ciutat, perquè l'Escola de Música en definitiva es 
nodreix pel que fa aquesta altra part amb les matrícules i el que no arriben les matrícules , quan parlem 
dels pressupostos podem parlar de l'Escola de Música si en tenen ganes, de les aportacions, dels 
impostos del conjunt d'ingressos dels ciutadans i ciutadanes de Granollers i per tant creiem que hi ha 
d'haver-hi una discriminació positiva en aquest sentit .

Pel que fa a l'IBI, és veritat els valors cadastrals de Granollers són de l'any 1997. Aquest Ajuntament, 
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en concret aquest Govern, amb anteriors responsables, vostès ho saben, ho hem estat comentant 
amb el senyor Noguera, i em sembla que amb tots vostès, va iniciar l'any 2007 una ponència per tal, o 
va crear una ponència per tal de revisar els valors cadastrals. L'any 2008 vam començar amb la 
situació de crisi, amb la situació d'aquesta bombolla immobiliària que s'havia anat generant, explosió i 
vam creure que aquí hi hauria un desgavell de les valoracions que no teníem clar on ens acabaria 
portant, i per tant vam decidir mantenir els valors, per tant vam suspendre la ponència, vostès ho 
saben, i vam mantenir els valors del 1997, que eren sensiblement més baixos dels que hi havia en 
l'època i que són sensiblement més baixos, a més a més ho diu la Llei, dels valors actuals de mercat, 
si després volen, o fins i tot, ja em brindo a facilitar de les 26.000, pràcticament 26.000 habitatges que 
té la ciutat de Granollers, quin són els talls de valor que té cada, i el nombre de finques, les 
valoracions de cada una d'elles, i veuran que està per sota evidentment dels preus reals de mercat, 
fins i tot en aquests moments que hi ha hagut una baixada dels valors. A més a més, la creació de la 
ponència no està en mans de l'Ajuntament de Granollers, com tampoc està en mans de cap altra 
ajuntament, i els criteris en aquests moments del Ministeri d'Hisenda i per tant dels Centres de gestió 
cadastrals, és no abordar revisions dels valors cadastrals. I  per tant, escolti, aquesta és la situació, 
nosaltres havíem de prendre mesures, igual que han adoptat molts ajuntaments de Catalunya i de la 
resta de l'Estat per tal de què el nivell d'ingressos com a mínim sigui el mateix que hi havia per 
l'exercici 2015, això s'ha aconseguit amb l'augment dels valors cadastrals i amb la baixada del 
coeficient perquè la repercussió sigui la mateixa .

I per tant, i aquí acabaria. No, no, deixi'm fer alguna referència respecte a algun dels comentaris que el 
senyor Noguera feia respecte a l'impacte que aquest augment del valor cadastral que és d'un 10% pot 
tenir. Home, sobre l'Impost de la Renda, no te incidència sobre el que és la tributació de l'habitatge 
habitual, si que en té si la persona afectada té altres immobles que no constitueixin la residència 
habitual, i que no generin rendiments de capital, la repercussió és d'un 2% i té una repercussió també, 
és evident sobre l'impost del patrimoni, ara, qui estan obligats a presentar la declaració del patrimoni? 
La immensa majoria de granollerins i de granollerines no, han de tenir un patrimoni un xic elevat, 
deixem-ho així, després si vol podem parlar de les xifres. Vostè sap perfectament que s'ha de tenir un 
patrimoni bastant alt. I pel que fa a l'impost de successions i de donacions, que és veritat, que és 
veritat que pot tenir també una certa repercussió, aquí qui te la capacitat d'establir coeficients 
reductors no és l'Ajuntament de Granollers ni qualsevol ajuntament del país, sinó que és el Govern de 
la Generalitat de Catalunya.

Dit això, i ara si per acabar, recullo la proposta i el suggeriment que fa el Grup Municipal de 
Convergència i Unió, en el sentit de mantenir el que ja vam introduir en el pressupost actualment 
vigent, el del 2015, pel que fa a les subvencions d'aquest impost, fruit de què hi havia hagut un 
increment i per tant un major ingrés, que en part ha servit per finançar el Pla de Xoc i també destinar 
una subvenció per aquelles famílies, aquelles persones, que tenen un nivell de renda no elevat, diem 
que estan en els límits, per tal que es pugui subvencionar aquest i impost vostès saben que el termini 
per demanar aquesta subvenció no ha acabat encara, acaba el 15 de desembre, no li puc per tant 
oferir dades de com, de quantes peticions hi han hagut, si esgotarem o no la partida, i agraeixo que 
avui haguí tret aquest tema, i aprofitant que tenim els mitjans de comunicació que també segueixen 
aquest Ple, per seguir insistint que tenim una partida oberta per tal que aquells ciutadans que estiguin, 
o que reuneixin aquests requisits puguin demanar, també ho ha fet la regidora de Serveis Socials 
perquè els ciutadans vagin a l'Oficina d'Atenció al ciutadà perquè puguin demanar aquesta subvenció, 
aquells que estiguin dins els requisits. I em comprometo amb vostè, i amb la resta de Grups 
Municipals, però en tot cas vostè ha fet la proposta, de què si s'esgota arribat el termini del 15 de 
desembre, esgotem aquesta partida, habilitarem els recursos per tal poder fer front a les noves 
peticions, i en el Pressupost del 2016, incorporar la partida corresponent amb tota la seva magnitud 
per tal de poder preveure aquestes contingències. Jo crec que no només els pressupostos hauran de 
servir, acabo Alcalde, per fer front a aquestes situacions més delicades de persones i famílies de la 
ciutat, sinó que haurien de ser capaços, jo crec que amb això compartim amb vostès aquesta òptica 
de ser uns pressupostos ja també més proactius per ajudar a la generació, a la captació d'inversions a 
la ciutat, d'empreses ja consolidades o d'emprenedors, per tal de generar ocupació i riquesa.

Alcalde: Moltes gràcies, obrim un segon torn, no se si per part del Partit Popular vol fer ús de la 
paraula  
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Senyor Moya: Sí, una petita reflexió senyor Alcalde, sobre aquest debat paral·lel de com s'ha de 
treballar i en quin termini s'ha de treballar el tema de les Ordenances Municipals. Jo lo que faria 
reflexionar a l'Equip de Govern, de poder fer algun tipus de Comissió on podem treballar aquestes 
Ordenances juntament, o paral·lelament amb les de Pressupostos, però que ho facin conjuntament, 
una Comissió on els diferents Grups Municipals, crec que seria molt més ampli, molt més productiu, 
crear una Comissió on poder debatre amb tots els Grups Municipals aquestes Ordenances Fiscals. 
Simplement deixo aquesta reflexió damunt la taula.  

Alcalde: Moltes gràcies, no se si la senyora Oliver vol fer us de la paraula,no?  Senyor Masaguer? 
Senyor Mur, tampoc? Si? Endavant senyor Noguera  

Senyor Noguera: Gràcies senyor Alcalde. Bé, petites reflexions als comentaris del company regidor 
Terrades. Bé, efectivament deia que en les nostres reclamacions, i també d'altres Grups, de no anar 
amb aquestes premures de temps  alhora de poder comentar aquestes aportacions. Home, nosaltres 
hem fet també, deia vostè, el copia i enganxa de les aportacions. És la nostra obligació perquè no ens 
les han acceptat mai les aportacions que hem fet, i algunes d'elles per matisos tècnics com em deia 
vostè avui mateix. Però, a veure, també s'ha de dir que les aportacions que hem fet nosaltres tampoc 
són desmesurades, és a dir, no suposarien o no suposen descavalcar les finances municipals, no ens 
hem tornat bojos amb les propostes, les propostes són d'alguna manera propostes sensates des 
d'aquest punt de vista i tenint en compte evidentment que els recursos són els que són s'han de fer 
molts esforços econòmics, entre ells, com deia vostè, aspectes de caràcter social com el Pla de Xoc, i 
d'altres. 

Dit això, el tema de la valoració de la ponència és cert que no és única i exclusivament una 
circumstància de l'Ajuntament de Granollers, però escolti, en tot cas, tornem a insistir, és a dir, el que 
no podem és anar a cop de decret, incrementem el 10%, era un tema de pròrroga d'una mesura 
aprovada pel Govern de Partit Popular, per d'alguna manera pal·liar les finances municipals, Es pot 
entendre des d'aquest punt de vista, però el que és aquest impost cabdal de l'ajuntament de cada 
municipi, que parteix d'aquest valor de cada immoble, no podem estar així tota la vida o durant molt 
temps, perquè és que si no perd la, és a dir, els impostos, els tributs al final s'han d'acostar a la realitat 
dels fets econòmics, i en aquest cas d'una valoració i d'una realitat també d'usos i de canvis que hi ha 
en els usos de molts immobles. Per tant, des d'aquest punt de vista, en fi, Govern Central, Governs 
municipals, també Governs autonòmics, en fi, ens ho hem de fer mirar una mica, el no poder fer 
aquesta actualització que per altra banda està a la pròpia llei, que diu que cada 10 anys s'han de fer 
les valoracions i les actualitzacions dels valors cadastrals. Per tant, és cert que el 2007 ve la crisi tan 
dura que hi hagut, però això no ha de ser un obstacle perquè a data de 2015 2016, en els propers 
temps podem fer una actualització d'aquestes valoracions del Cadastre.

Vostè parlava de l'Impost del Patrimoni, jo no n'he parlat de l'Impost del Patrimoni, jo he parlat de 
l'IRPF. L'IRPF, tornant a comentar, és cert que la vivenda habitual no tributa per la imputació de renda 
immobiliària, tributen els altres immobles que pugui tenir una persona física, però és una imputació de 
renda tècnica, és a dir, aquestes imputacions de renda, que per cert l'Agencia Tributària Estatal se les 
mira cada vegada més, amb els error que hi ha en els cadastres, per cert i vostès segurament han 
tingut alguna experiència en aquest sentit, que reben, que són titulars d'un immoble al 100%, i a lo 
millor només ho són en un 50%, i en canvi allò els hi pot provocar una paral·lela d'Hisenda, perquè li 
han imputat una renda immobiliària que és una renda tècnica, no és una renda que rebi a la butxaca 
aquell propietari, i en canvi ha de tributar en funció del tipus en què estigui, d'acord amb la tarifa 
progressiva de renda. Per tant, també des d'aquest punt de vista, el fet de tocar valors cadastrals, amb 
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aquest 10%, estem tocant altres impostos de forma injusta, ens allunyem de la realitat econòmica i de 
la realitat tributària. Per tant en Renda claríssimament.

L'Impost sobre el Patrimoni, home, dir una cosa, és cert, eh, no tothom paga l'impost del Patrimoni, a 
Catalunya a partir de 500.000 euros, a la Comunitat de Madrid no paguen Impost del Patrimoni per 
exemple. És a dir, quan sentim aquests discursos de què tots els espanyols som iguals, no és veritat 
des d'un punt de vista tributari, és totalment incert. Per tant, hi ha Comunitats, amb la seva capacitat 
normativa ja s'entén, però que aquí en tot cas alguns paguen més. I jo l'insisteixo no he parlat de 
l'Impost sobre el Patrimoni, sí que he parlat de les herències i també de les donacions. És veritat que 
hi ha una capacitat normativa que té en aquest cas la Generalitat de Catalunya, el Parlament de 
Catalunya, per tirar endavant modificacions, i de fet hi han hagut reformes en aquest sentit quan 
vostès governaven en el tripartit i també amb el Govern anterior, en graduar en alguna manera les 
bonificacions d'herències de pares a fills, però insisteixo, el valor cadastral és el que es té en compte 
mitjançant uns coeficients que s'apliquen i per tant aquest valor cadastral és el que figura en relació a 
aquesta ponència de valors. Per tant, té una translació en el tipus impositiu que després s'aplicaria en 
funció de tota la valoració de l'herència que pogués ser o de la donació.

Bé, dit això, i no per estendrem més, en quant a la nostra proposta d'avaluar, de fer el balanç 
d'aquesta subvenció del 2015, d'aquesta dotació pressupostaria de 100.000 euros de l'IBI en aquelles 
famílies de menys recursos o que tenen membres a l'atur, i que vostè d'alguna manera ens ha recollit 
el que que li hem llençat en aquest sentit, de fer balanç i d'incrementar aquesta partida pressupostaria, 
tenint en compte, i això ho reiterem, és a dir, hem de ser crítics, i segurament hem de reformular el 
debat aquest també i potser fer-lo juntament amb el debat de pressupost, d'ingressos i de despeses, i 
estaríem també d'acord en aquest sentit, fer les coses en més temps, fent les coses amb més temps 
segur que hi hauria també més recorregut de les nostres propostes més enllà, perquè ens diem 
Convergència i Unió, siguin admeses, és a dir, tinguin una mirada més favorable, que no s'ha tingut 
els darrers anys. Vostès tenen majoria absoluta, escolti, poden governar tranquil·lament, passant 
olímpicament de les nostres propostes, com han fet molts anys, i s'ha de dir clarament, però entenem 
que la política municipal també ha de tenir aquella mirada una mica més melosa en aquest sentit. 
Torno al que deia, recollint el guant guant que, vostè m'ha recollit el que que jo li he tirat, senyor 
Terrades, en relació a aquesta subvenció de poder-la incrementar, per tant el que era un vot 
desfavorable, un vot de no a les Ordenances Fiscals municipals del 2016, serà un vot d'abstenció. 
Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Terrades per cloure el debat, si vol intervenir.

Senyor Terrades. Sí. Per acabar el debat en tot cas amb el tema de l'Impost de Béns Immobles que és 
el que en aquest Ple ha motivat algun debat, i que sobretot en anteriors exercicis, en els darrers dos, 
en els darrers tres exercicis ha originat algun dels debats interessants d'aquest punt. Allò que els hi 
explicava jo en algun moment de la intervenció, a Granollers tenim, no són 26.000 habitatges, m'he 
equivocat, són 24.860, o sigui a prop de 25.000, i el gruix està situat a aquí, de valor cadastral entre 
10.000 i 15.000 euros tenim 1695 habitatges, fins a 20.000, 4.028, el gruix que és de 20.000 a 35.000 
de valor cadastral són 10.277 i fins a 50.000 1.277 més, després els que tenen valors més alts, fins i 
tot alguns que tenen valors de 500.000 euros de valor cadastral, que vol dir que el valor real deu ser 
bé no se, potser hi ha algun afortunat avui a la sala que té un habitatge d'aquests, però tampoc ho se, 
perquè no se els noms, igual que els ministres o els consellers, el regidor tampoc no sap el nom. Son 
18. Per tant, escolti el gruix ja el tenim en aquí, els increments no els hi tornaré a explicar que és el 
que paga allò un habitatge tipus per carrers, perquè seria repetir el que ja hem explicat altres vegades, 
jo ho torno a reiterar, la pressió fiscal esta a la banda mitjana baixa en comparació amb altres ciutats 
del nostre nivell d'habitants. 

Sí que crec que el que hem de tornar a reivindicar tots plegats és una nova Llei d'Hisendes Locals, o 
dues normatives, una normativa estatal, i una normativa de la Generalitat de Catalunya, per tal de què 
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l'autonomia local que està reconeguda a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia, sigui una realitat, no 
virtual a vegades, sinó una realitat real. Aquesta és la gran assignatura tant del conjunt de l'Estat 
espanyol, com del Parlament de Catalunya, que no ha  afrontat com dotem de suficiència financera, 
més real, als ajuntaments del país.

I per acabar l'Alcalde deixarà que li manllevi unes paraules seves, del discurs de la seva investidura 
per reiterar que nosaltres tenim la mà estesa, malgrat tinguem majoria absoluta en l'Ajuntament. Això 
que han volgut els ciutadans, i les ciutadanes de Granollers, ja sabem que moltes vegades dic que les 
majories i els governs els posen i el treuen els ciutadans, nosaltres tenim la mà estesa per tal 
d'acordar modificar el que faci falta de les Ordenances Fiscals per millorar-les, garantint la suficiència 
per poder tenir després uns pressupostos que donin resposta a les necessitats socials , les necessitats 
culturals i a les necessitats econòmiques de la ciutat .

Alcalde: Moltes gràcies, per tant amb les paraules del senyor Terrades s'acaba aquest debat. Jo 
només voldria agrair la feina de tots plegats, al regidor d'Hisenda i els seus equips, però també la 
feina de tots els regidors i regidores que han estat fent aportacions a les ordenances que són molt 
corals en aquest moment perquè jo crec que recullen un seguit d'aportacions que òbviament les fan 
com sempre millors.
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((((13131313)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    iiii        7777    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU    ((((3333)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    iiii    
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))

Alcalde: Moltes gràcies, passem al punt número 4 és el dictamen relatiu a aprovar una modificació del 
pressupost. Endavant, senyor Secretari,

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    33333333////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

El Secretari 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 56.879,45€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 33/2015.

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 
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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 33/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 56.879,45€, 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. 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    21212121    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    i CpGi CpGi CpGi CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))));;;;    iiii    3333    abstencions  dels Grups Municipals de Cabstencions  dels Grups Municipals de Cabstencions  dels Grups Municipals de Cabstencions  dels Grups Municipals de C''''ssss    ((((2222))))    
i PPi PPi PPi PP    ((((1111))))

Alcalde: Passem al punt número 6, un dictamen relatiu a aprovar una modificació del pressupost per 
suplement de crèdits. Senyor Secretari,

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    34343434////2015201520152015    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS

El Secretari 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 1.524.681,96€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 34/2015.

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 
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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 34/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 1.524.681,96€, 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. 

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    17171717    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313))))    CCCC''''ssss    ((((2222))))    i CpGi CpGi CpGi CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))));;;;    iiii        7777    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))))    
i   i PPi   i PPi   i PPi   i PP     ((((1111))))
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Alcalde: Passem al punt número 7, un dictamen relatiu a esmenar l'error material del punt segon de 
l'acord de Ple del dia 20 de setembre de 2015 relatiu a una modificació de la plantilla i la relació de 
llocs de treball del personal de l 'Ajuntament de Granollers. Senyor Secretari, endavant,

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A ESMENAR L’ERROR MATERIAL DEL PUNT SEGON DE LA PARTDICTAMEN RELATIU A ESMENAR L’ERROR MATERIAL DEL PUNT SEGON DE LA PARTDICTAMEN RELATIU A ESMENAR L’ERROR MATERIAL DEL PUNT SEGON DE LA PARTDICTAMEN RELATIU A ESMENAR L’ERROR MATERIAL DEL PUNT SEGON DE LA PART    
DISPOSITIVA DE L’ACORD DE PLE DEL DIADISPOSITIVA DE L’ACORD DE PLE DEL DIADISPOSITIVA DE L’ACORD DE PLE DEL DIADISPOSITIVA DE L’ACORD DE PLE DEL DIA    29292929    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    2015201520152015    RELATIU A LARELATIU A LARELATIU A LARELATIU A LA    
MODIFICACIÓMODIFICACIÓMODIFICACIÓMODIFICACIÓ     03030303////2015201520152015    DE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DELDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DELDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DELDE LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL    
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSPERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSPERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSPERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS ....

El Secretari explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Atès que a la sessió plenària del dia 29 de setembre de 2015, en el punt segons de la part 
dispositiva s’aprova “Crear un nou lloc de treball de Tècnic/a mitjà/ana d’atenció a la diversitat amb 
les característiques següents: CD 21, CE 45”.

Atès que s’ha detectat un error material de tipografia en el complement de destinació i enlloc de  21 
ha de ser 24 i el complement específic enlloc de 45, ha de ser 46, que són els mateixos 
complements del lloc de treball amortitzat de professor tècnic d’educació secundaria .

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Esmenar l’error material del punt segon de la part dispositiva de l’acord de Ple del dia 29 de 
setembre de 2015 relatiu a la modificació 03/2015 de la plantilla i la relació de llocs de treball del 
personal de l’Ajuntament de Granollers del complement de destinació (CD) i modificar el CD 21 per 
CD 24, i el complement específic 45 per complement específic 46, amb data d’efectes 1 d’octubre de 
2015.

SegonSegonSegonSegon....    Comunicar l’acord a les persones interessades

TercerTercerTercerTercer ....    Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  

L' Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna intervenció a fer i no havent-hi 
cap es sotmet a votació el dictamen amb el següent resultat:
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APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    16161616    vots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSCvots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))))))));;;;    6666    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):):):):    iiii    2222    vots envots envots envots en    
contra del Grup Municipal CpGcontra del Grup Municipal CpGcontra del Grup Municipal CpGcontra del Grup Municipal CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222).).).).

Alcalde:  Punt número 8, dictamen relatiu a l'aprovació del Protocol per a la prevenció i abordatge 
d'assetjament psicològic laboral, sexual, per raó de sexe  i orientació sexual. Senyor Secretari, 
endavant,
 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ IDICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ IDICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ IDICTAMEN RELATIU A L’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I    
ABORDATGE D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC LABORALABORDATGE D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC LABORALABORDATGE D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC LABORALABORDATGE D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC LABORAL,,,,    SEXUALSEXUALSEXUALSEXUAL,,,,    PER RAÓ DE SEXE IPER RAÓ DE SEXE IPER RAÓ DE SEXE IPER RAÓ DE SEXE I    
ORIENTACIÓ SEXUAL”ORIENTACIÓ SEXUAL”ORIENTACIÓ SEXUAL”ORIENTACIÓ SEXUAL”

El Secretari explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

L’Ajuntament de Granollers vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a 
totes les persones.

Totes les dones i homes que treballen a l’Ajuntament tenen dret que es respecti la seva dignitat, i 
tenen l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen per motius laborals (ciutadania, 
proveïdors/es, col·laborador/es externs, etc.) amb respecte, i de col·laborar perquè tothom sigui 
respectat.

D’acord amb aquests principis, l’Ajuntament de Granollers declara que l’assetjament de cap mena no 
serà permès, no serà tolerat i es prendran les mesures oportunes tal i com estipula el present 
document de protocol.

Amb la finalitat d’elaborar un protocol que reculli aquestes voluntats, es crea un grup de treball format 
per la Cap de servei de Recursos Humans, el tècnic de prevenció de salut laboral, la tècnica en temes 
de gènere i 2 representants a proposta de les seccions sindical que, resulten ser els Delegats de 
prevenció de la representació sindical .

Es sol·licita assessorament i suport del servei d’atenció a la dona de la Diputació de Barcelona, que 
fan l’acompanyament i seguiment dels esborranys de protocol.

S’inicien els treballs el mes de febrer de 2015 fins tenir una proposta definitiva el mes de juny de 2015, 
amb el vist i plau de la Diputació de Barcelona i de la representació sindical .

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol, de 2006 relativa a �

l’aplicació dl principi d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de tracte entre dones i homes en 
matèria d’ocupació i treball.
Codi de conducta sobre les mesures per a combatre l’assetjament sexual, inclòs a la �

Recomanació 92/131/CE de la Comissió, de 27 de novembre 1991, relativa a la protecció de la 
dignitat de la dona i de l’home en el treball.
Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu de 23 de setembre de 2002, que modifica la �

Directiva 76/207CEE del Consell, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat entre homes i dones 
a l’àmbit laboral.
Articles 15.2 i 40.7 i 8.  De l’Estatut d’autonomia de Catalunya�

Article 5.3 i 27 a 29 de la Llei 5/2008, de 25 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència �
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masclista
Articles 14, 15, 18 i 35 de la Constitució Espanyola de 1978�

Article 184 del Codi Penal, Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre.�

Articles 7, 8, 45.1, 46.2 i 48 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la igualtat efectiva �

de dones i homes.
Article 95.2.b de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic�

Article 4.2.e del Real decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de �

la llei de l’estatut dels treballadors
Articles 2, 4.2 i 14 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals�

Articles 8.13 i 8.13 bis del Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost pel qual s’aprova el Text �

Refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social . 

    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 “Protocol per a la prevenció i abordatge d’assetjament psicològic laboral, sexual, 
per raó de sexe i orientació sexual” de l’Ajuntament de Granollers .

SegonSegonSegonSegon....    Determinar els efectes des de la seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament.

TercerTercerTercerTercer ....    Notificar al Comitè Unitari i a la Comissió de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament de 
Granollers 

Alcalde: Gràcies li correspon fer-ne la presentació el regidor d'Hisenda, que porta també tots els 
temes vinculats a l'espai laboral, senyor Terrades avui és el seu Ple, endavant

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde, però bé, jo crec que els mèrits d'aquest protocol que avui sotmetem 
a la consideració del Ple no cal atribuir-lo a aquest regidor. Primer ho hem d'atribuir a l'equip de 
Recursos Humans de l'Ajuntament, també l'equip de la Regidora d'Igualtat, i a l'anterior regidora de 
Recursos Humans de l'Ajuntament i regidora d'Hisenda, la senyora Aroa Ortego, que va ser la que 
inicialment va impulsar aquest protocol que avui portem a aprovació. És un protocol que està 
consensuat amb els sindicats, també és un protocol que està consensuat amb els sindicats de 
l'Ajuntament, no podria ser d'altra manera, aquest protocol que avui, espero que s'aprovi per 
unanimitat, espero, crec que sí, el que pretén és justament la prevenció, l'abordatge per l'assajament 
psicològic, laboral, sexual, per raons de sexe i orientació sexual al nostre ajuntament.

I el portem, i l'hem impulsat no només perquè hi haguí una obligació de les darreres lleis que han 
aprovat el Parlament de Catalunya i el Congrés dels Diputats, sinó justament perquè estem 
compromesos, això la regidora Maria del Mar Sánchez ens ho podria explicar allò detalladament, 
estem compromesos en les polítiques d'igualtat de gènere en aquest Ajuntament, no avui, des de 
l'any, ben bé des de l'any 2000 segur, que vam aprovar el primer Pla d'Igualtat de gènere, que és va 
començar a redactar l'any 2000, es va aprovar el 2003, hi ha hagut modificacions d'aquest document 
que es va discutir a l'anterior mandat també en aquest Ple.

És un compromís per la igualtat en vers la plantilla de treballadors i treballadores de l'Ajuntament de 
Granollers, que té un objectiu, que és integrar la perspectiva de gènere de manera transversal en tota 
l'organització municipal, que té diversos eixos. No els hi explicaré detalladament tots, el document el 
farem públic, però hi ha 6 eixos que a mi m'agradaria destacar. Primer perquè ens obligarà. Sí: és un 
document que va més enllà del que seria protocol·litzar maneres d'actuar per evitar l'assetjament 
sexual o per raons d'orientació sexual a l'Ajuntament de Granollers. Va un pèl més enllà, volem que 
l'organització de l'Ajuntament es desenvolupi de tal forma que aquest compromís que avui acordarem 
en aquest Ple doncs quedi incorporat en la planificació i disposi dels recursos també econòmics 
suficients per poder-lo tirar endavant, perquè volem fomentar una política de personal que garanteixi 
la igualtat, la representació de dones i homes en les diferents àrees funcionals i llocs de treball de 
l'Ajuntament. Amb un desenvolupament professional que sigui igualitari, això té que veure amb la 
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formació i en les carreres dintre del propi Ajuntament.

Perquè al llarg d'aquest mandat que hem inagurat ara fa pocs mesos, o que hem obert ara fa pocs 
mesos, les condicions de treball siguin igualitàries, i per tant també haurem de, que vull dir amb això? 
Que haurem d'estudiar amb l'organització de l'Ajuntament, amb la Comissió de treball que aquesta 
Organització sigui sensible també a les necessitats de conciliació, que a vegades això no es té en 
compte en les organitzacions laborals. Perquè aquest protocol, aquest és un dels eixos, un eix 
important que per això s'ha elaborat el mateix, en l'apartat de la política de riscos i salut laboral doncs 
aquesta incorporació, aquesta visió, de la perspectiva de gènere hi sigui, i és en aquest eix on 
s'especifica les actuacions i garanties de protocol, o del possible assetjament sexual que es pugui, o 
per orientació de sexe, que es pugui produir a l'Ajuntament de Granollers. Garantint la confidencialitat, 
garantint l'actuació ràpida, les resolucions que s'hagin d'adoptar, si és que s'ha haguessin d'adoptar 
de manera també ràpida i eficaç, per tal que aquestes pràctiques no es produeixin en el nostre 
Ajuntament.

El cinquè eix serà una política de comunicació interna a tots els treballadors i treballadores de 
l'Ajuntament, de com han d'actuar si es produeix alguna d'aquestes circumstàncies, que esperem que 
no es produeixi, però per si es produeix alguna d'aquestes circumstàncies. I el sisè eix és fomentar 
també una política de relacions amb les empreses proveïdores de 'Ajuntament per tal de què aquestes 
empreses o aquestes concessionàries que podem tenir també incorporin en la seva manera d'actuar i 
de treballar els plans d'igualtat i els protocols que avui els hi proposem a tots els Grups Municipals 
aprovar per tal de què es puguin desenvolupar i implementar en el nostre Ajuntament. Gràcies 

Alcalde: Moltes gràcies, en aquest apartat no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha anunciada 
la unanimitat de tots els Grups Municipals per tirar endavant aquest expedient, i per tant quedaria 
aprovat per unanimitat

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, punt número 9, és una 
proposta d'aprovar definitivament un Pla de Millora Urbana en concret el de l'Illa formada pels carrers 
Ignaci Iglesias, Joanot Martorell, Mataró, Enric Granados i Passeig de la Conca. Endavant,

 
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

9999).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DEPROPOSTA RELATIVA A APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DE MILLORA URBANA DE    
LLLL''''ILLA RECKITTILLA RECKITTILLA RECKITTILLA RECKITT----BENCKISERBENCKISERBENCKISERBENCKISER    ((((GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS )))),,,,    SLUSLUSLUSLU,,,,    SITUAT A LSITUAT A LSITUAT A LSITUAT A L''''AVINGUDA DE LAVINGUDA DE LAVINGUDA DE LAVINGUDA DE L''''ESTACIÓ DELESTACIÓ DELESTACIÓ DELESTACIÓ DEL    
NORDNORDNORDNORD,,,,    CARRERS DE IGNASI IGLESIASCARRERS DE IGNASI IGLESIASCARRERS DE IGNASI IGLESIASCARRERS DE IGNASI IGLESIAS,,,,    JOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELL,,,,    MATARÓMATARÓMATARÓMATARÓ,,,,    ENRIC GRANADOS IENRIC GRANADOS IENRIC GRANADOS IENRIC GRANADOS I    
PASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒSPASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒSPASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒSPASSEIG DE LA CONCA DEL BESÒS

El Secretari explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    El 28 d'octubre de 2014, la Junta de Govern local va acordar aprovar inicialment el Pla de 
Millora Urbana de l'illa RECKITT-BENCKISER (GRANOLLERS), SLU, situat a l'avinguda de l'Estació 
del Nord, carrers de Ignasi Iglesias, Joanot Martorell, Mataró, Enric Granados i Passeig de la Conca 
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del Besòs, notificar-ho a les persones interessades en aquest àmbit i sol·licitar, simultàniament al 
tràmit d'informació pública, informes a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i als 
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials .

Durant el tràmit d'informació pública, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província del 
dia 14 de novembre de 2014, en el diari La Vanguardia  corresponent al dia 12 de novembre de 2014 i 
en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament,  no s'han formulat al·legacions.

SegonSegonSegonSegon....    En sessió de 18 de desembre de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de BarcelonaComissió Territorial d’Urbanisme de BarcelonaComissió Territorial d’Urbanisme de BarcelonaComissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
emetre l’informe favorablel’informe favorablel’informe favorablel’informe favorable preceptiu, a efectes de l’art. 87 del  Text refós de la Llei d’urbanisme, 
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, 
condicionat a la incorporació de les següents prescripcions :
1.1 Cal esmenar l’errada material detectada en el càlcul dels volums màxims previstos per a la 
parcel·la B i pel sumatori de les parcel·les A i B
1.2 Caldria completar la normativa amb la referència als plànols, en tant que document integrant del 
PMU. 
1.3 Cal establir a l’article corresponent la descripció i la superfície de la parcel·la B, en consonància 
amb les determinacions de la normativa per a la parcel·la A.
1.4 Cal suprimir les referències a la modificació d’articles del Pla general d’ordenació incloses en la 
normativa del document mitjançant claudàtors.

TercerTercerTercerTercer ....    Així mateix, es va sol·licitar informe als organismes públics d'acord amb la normativa vigent i 
d'acord amb aquests, el dia 21 de juliol de 2015, la directora tècnica de l'Oficina de Gestió del POUM 
emet el següent informe:

"S’ha rebut en data 11 de desembre de 2014 de la Direcció General de Protecció CivilDirecció General de Protecció CivilDirecció General de Protecció CivilDirecció General de Protecció Civil    informe 
preceptiu, a efectes  de l’art. 85.5 del  Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, condicionat a la incorporació de 
consideracions.

En data 11 de març de 2015, s’ha rebut de la    Direcció General d’EnergiaDirecció General d’EnergiaDirecció General d’EnergiaDirecció General d’Energia ,,,,    Mines i Seguretat IndustrialMines i Seguretat IndustrialMines i Seguretat IndustrialMines i Seguretat Industrial    
informeinformeinformeinforme preceptiu, a efectes  de l’art. 85.5 del  Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, condicionat a la 
incorporació de consideracions.

 En el tràmit d’informació pública no s’ha rebut cap al·legació.

En data 17 de juliol de 2015, per part del Sr., Josep Pueyo Flaqué, en nom de la societat 
RECKITT-BENCKISER (GRANOLLERS) SLU,,,,        presenta la documentació del “Text Refós“Text Refós“Text Refós“Text Refós    del Pla de 
Millora Urbana PMU de RECKITT-BENCKISER (GRANOLLERS)””””,,,,    que incorpora les prescripcions de 
l’informe favorable i vinculant de la Comissió Territorial d’urbanisme i les consideracions de les 
Direccions  Generals de Protecció Civil i d’Energia , Mines i Seguretat Industrial.

En conseqüència    s’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablements’informa favorablement i d’acord amb l’article  81.1.c  de la Llei d’urbanisme, ésésésés    
proposa acordar la seva aprovació definitivaproposa acordar la seva aprovació definitivaproposa acordar la seva aprovació definitivaproposa acordar la seva aprovació definitiva """"

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

IIII.... L'article 81 del Text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, estableix que correspon als ajuntaments, un cop vist 
l'informe de la comissió territorial d'urbanisme competent, l'aprovació definitiva dels plans de millora 
urbana que afecten llur terme municipal i que són promoguts d'acord amb les determinacions d'un pla 
d'ordenació urbanística municipal. 

El 31 d'octubre de 2012  la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, va aprovar  definitivament 
el Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers .

IIIIIIII.... L'article. 88 del mateix cos legal disposa que les administracions locals competents, un cop els 
plans especials  hagin estat aprovats definitivament, han de lliurar en el termini d'un mes a les 
Comissions territorials d'Urbanisme, als efectes de la seva informació, coordinació i arxivament, la 
documentació tècnica i administrativa completa. Aquest lliurament és condició per a la publicació de 
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l'acord de l'aprovació definitiva d'aquests plans, sens perjudici del règim de comunicació d'acords 
regulat  per la legislació municipal i de règim local .

IIIIIIIIIIII.... L'article 107.3 del mateix cos legal, estableix que per la publicació de l'acord d'aprovació definitiva 
dels plans urbanístics derivats i dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada, és requisit previ que 
s'asseguri l'obligació d'urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l'import del 
12% del valor de les obres d'urbanització i l'article 106.3 estableix que la constitució de la garantia a 
què es refereix l'article 107.3 és condició d'eficàcia de l'executivitat dels plans urbanístics derivats i 
dels projectes d'urbanització d'iniciativa privada. El termini per a la constitució de la garantia és d'un 
any. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi acreditat, l'administració ha de requerir a les 
persones obligades que compleixin  llur obligació i els ha d'advertir que, si ho fan en el termini 
concedit amb aquesta finalitat, la tramitació del pla resta sense cap efecte, d'acord amb el que 
s'estableixi per reglament.

IVIVIVIV.... El Ple és l'òrgan competent en l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i demés 
instruments d'ordenacions previstos a la legislació urbanística, d'acord Atès amb l'article 22.2.c) de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de Règim Local.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar definitivament el “Text Refós del Pla de Millora Urbana PMU de 
RECKITT-BENCKISER (GRANOLLERS)”, situat a l'avinguda de l'Estació del Nord, carrers de Ignasi 
Iglesias, Joanot Martorell, Mataró, Enric Granados i Passeig de la Conca del Besòs, que d'acord amb 
l'informe de la Directora de l’Oficina de Gestió del POUM incorpora les prescripcions de l’informe 
favorable i vinculant de la Comissió Territorial d’urbanisme i les consideracions de les Direccions  
Generals de Protecció Civil i d’Energia, Mines i Seguretat Industrial.

SegonSegonSegonSegon.... Lliurar l'acord d'aprovació definitiva del  Pla de Millora Urbana de l'illa 
RECKITT-BENCKISER (GRANOLLERS), SLU, situat a l'avinguda de l'Estació del Nord, carrers de 
Ignasi Iglesias, Joanot Martorell, Mataró, Enric Granados i Passeig de la Conca del Besòs, de 
Granollers, en el termini d'un mes  a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona, d'acord amb 
l'art. 88 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme.

TercerTercerTercerTercer .... Publicar aquest acord, així com la normativa urbanística de l'esmentat Pla de millora 
Urbana de RECKITT-BENCKISER (GRANOLLERS)”, situat a l'avinguda de l'Estació del Nord, carrers 
de Ignasi Iglesias, Joanot Martorell, Mataró, Enric Granados i Passeig de la Conca del Besòs, a 
efectes de la seva executivitat immediata.

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

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

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

Alcalde: Passem a la Junta de Portaveus, hi ha tres mocions, si no em falla memòria, senyor Secretari 
endavant,

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS
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10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A LMOCIÓ RELATIVA A A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A LMOCIÓ RELATIVA A A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A LMOCIÓ RELATIVA A A LA DECLARACIÓ DE MUNICIPI OPOSAT A L''''APLICACIÓ DELAPLICACIÓ DELAPLICACIÓ DELAPLICACIÓ DEL    
TRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓTRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓTRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓTRACTAT TRANSATLÀNTIC DE COMERÇ I INVERSIÓ    ((((TTIPTTIPTTIPTTIP)))),,,,    PRESENTADA PEL GRUPPRESENTADA PEL GRUPPRESENTADA PEL GRUPPRESENTADA PEL GRUP    
MUNICIPAL D’ERCMUNICIPAL D’ERCMUNICIPAL D’ERCMUNICIPAL D’ERC ----AGAGAGAG

El Secretari llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant en secret, amb un 
intolerable dèficit de transparència i control per part de la ciutadania i dels seus representants polítics 
(parlaments nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que 
representa un seriós perill per a la democràcia, la deguda protecció dels drets laborals, 
mediambientals i la salut, prioritzant l'interès comercial dels inversors i empreses transnacionals 
(ETN) davant l'interès general.

Aquesta "major liberalització de les relacions comercials EUA-UE", tal com està concebuda, implicaria 
una rebaixa dels estàndards europeus i nord-americans, és a dir, de les regulacions que protegeixen 
els drets de la ciutadania en àmbits con el consum, el treball o el medi ambient, ja que aquestes 
regulacions limiten als beneficis de les corporacions. D'aquesta manera es posaria fi al "principi de 
precaució", que a Europa domina la legislació sobre alimentació i els drets al consum europeus .

El TTIP, en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l 'obertura de prestació dels mateixos a 
les ETN, així com a les compres i licitacions de béns i serveis de les Administracions Públiques 
(AAPP), posa en perill els serveis i les compres públiques, a tots els nivells, i compromet la capacitat 
de les institucions electes per administrar lliurement les seves comunitats locals i promocionar 
l’economia i les iniciatives locals .

Els EUA i la UE intenten incloure en el TTIP mesures per a la protecció dels inversors. En el cas de 
presentar conflictes per part d'aquest col·lectiu amb els Estats, un "tribunal" d'arbitratge seria qui 
s’encarregués de resoldre'ls: l'anomenat "Investor-State Dispute Settlement" (ISDS). Aquest òrgan 
tindria competències per establir compensacions econòmiques dels estats a la inversió estrangera, 
per l'aplicació de mesures (p. ex. l'augment d'estàndards mediambientals o sanitaris) que puguin 
reduir els seus beneficis presents o futurs. L'Estat no pot en aquest cas recórrer la sentència, ja que 
les decisions dels òrgans d'arbitratge són fermes i no poden ser qüestionades.

Així mateix, el TTIP recull la creació d'un organisme permanent anomenat Consell de Cooperació 
Reguladora que supervisarà totes les normes comunitàries relatives al que estableix el TTIP, donant 
accés directe als lobbies empresarials per influir i modificar en el seu benefici la nostra legislació .

D'aquesta manera, les lleis del comerç passen per sobre de qualsevol altra consideració social, i 
ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o local. Les comunitats locals es troben 
limitades per ajustaments estructurals restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de 
protecció de l'inversor. Aquesta lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels 
poders locals per subministrar els serveis i satisfer les necessitats de les seves poblacions, atenent a 
polítiques i plans de promoció del teixit econòmic i social local .

L'aprovació del TTIP contribuiria,  a l'ofensiva del govern estatal de desmantellament dels municipis, 
que sota el nom de Llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local pretén tres objectius 
bàsics:

- Restringir la democràcia i autonomia local .
- La supressió de competències i serveis públics locals .
- La total privatització dels serveis municipals .

Els Governs Regionals de la UE (Governs Autonòmics, en el nostre cas), així com les corporacions 
locals, tenen dret a ser informats sobre la legislació que serà acordada a escala europea que els pugui 
afectar, perquè puguin expressar les seves opinions. Aquest dret no s'ha facilitat fins ara respecte a 
les negociacions sobre el TTIP.
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Pel que fa a la contractació pública, l'objectiu que es pretén amb el TTIP és mantenir l'Acord sobre 
Contractació Pública (ACP) de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) fins a crear un de nou acord 
millorat. L’ACP està sent utilitzat per la Comissió Europea com a justificació per reduir les garanties en 
la llei de la contractació pública.

Qualsevol classe d'acord, incloent la contractació pública, ha de conduir a augmentar les garanties i 
no a reduir-les. Aquest acord no ha de posar en perill els aspectes progressistes de la llei de 
contractació pública de la UE, especialment els que faciliten el desenvolupament regional i local. 
Aquests aspectes són importants, ja que permeten que es realitzin les contractacions públiques tenint 
en compte no només el preu, sinó també altres aspectes com els mediambientals i els socials .

Les administracions locals:

- en estar a prop de les necessitats dels seus pobles, tenen el deure de responsabilitzar-se i 
posicionar-se respecte les implicacions de tota mena que comporta el TTIP, per a l'administració, els 
drets de la seva ciutadania i el medi ambient;

- sent els canals adequats per promoure els serveis públics i l'economia i ocupació locals, 
s'esforcen per a la seva promoció com a resposta a l'interès general;

- estan obligades a resoldre els reptes socials, econòmics i mediambientals i, consegüentment, a 
defensar la universalitat dels serveis públics i la protecció de la ciutadania.

Les comunitats locals volen ampliar el debat públic i democràtic sobre el que està veritablement en joc 
darrere d'aquest tractat i la sort que correran els serveis i compres públiques :

- el comerç i la inversió només poden conduir a intercanvis econòmica i socialment beneficiosos 
si respecten les necessitats humanes, i no es basen únicament en el benefici de l'especulació 
financera i de les grans empreses multinacionals ;

- l'eliminació programada i progressiva dels serveis públics és al mateix temps l'eliminació 
progressiva de la solidaritat i la democràcia ;

- l'obertura màxima dels serveis i les compres públiques a la lògica del capital privat produeix 
efectes contraproduents pel que fa a la seva accessibilitat , la seva qualitat i el seu cost;

- els drets socials són drets inalienables, per la qual cosa no poden dependre exclusivament de 
la lògica del mercat;

- només l'existència diversificada de serveis públics socialment útils, permet assegurar una 
qualitat de vida digna per a tothom i a tot arreu, en estret nexe amb l'exercici real de la democràcia;

- el control públic ha de ser preservat per garantir l'accés als béns comuns i a la creació de nous 
serveis públics, així com per afavorir l 'economia i ocupació locals.

Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents

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

1. Declarar Granollers com Municipi oposat al TTIP, defensant els serveis públics bàsics per a la 
solidaritat i redistribució social , el medi ambient i els drets de la ciutadania.

2. Sol·licitar al Ministeri d 'Administracions Públiques del Govern espanyol :
• el seu suport a totes les iniciatives dirigides a mantenir el caràcter públic dels anomenats 

serveis socialment útils.
• la derogació immediata amb caràcter retroactiu de la "Llei de racionalització i sostenibilitat de 

l'administració local" per legislar en el seu lloc una nova normativa enfocada al desenvolupament de 
l'economia local.
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3. Sol·licitar del Ministeri d 'Economia i Competitivitat la suspensió de les negociacions del TTIP i altres 
acords comercials similars (com el CETA, Acord de Lliure Comerç entre el Canadà i la UE, i el TISA, 
Acord Multilateral per a la liberalització i Privatització de Serveis Públics  ).

4. Sol·licitar igualment del Ministeri d 'Economia i Comerç que:
• No siguin incloses disposicions tipus ISDS en cap futur tractat d'inversions i siguin eliminades 

dels tractats actualment en vigor.
• Evitar en tot moment la creació d'organismes que institucionalitzin la intervenció de les ETN en 

les regulacions comercials que afectin els drets de la ciutadania .

5.  Instar  al  futur  Govern  de  la  Generalitat de Catalunya a sotmetre a referèndum  qualsevol 
proposta d'acord comercial entre la Unió Europea i els  Estats  Units, Canadà o qualsevol altre estat o 
grup d'estats abans  de la seva ratificació. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria simple per la Junta deaprovada per majoria simple per la Junta deaprovada per majoria simple per la Junta deaprovada per majoria simple per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,    amb els vots favorables dels Grups Municipals  ERCamb els vots favorables dels Grups Municipals  ERCamb els vots favorables dels Grups Municipals  ERCamb els vots favorables dels Grups Municipals  ERC----AGAGAGAG----AM i  CpGAM i  CpGAM i  CpGAM i  CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;    llll''''    
abstenció dels Grups Municipals   PSCabstenció dels Grups Municipals   PSCabstenció dels Grups Municipals   PSCabstenció dels Grups Municipals   PSC ----CPCPCPCP    ,,,,    CIU i CCIU i CCIU i CCIU i C ''''ssss;;;;    i el vot en contra del Grup Municipal PPi el vot en contra del Grup Municipal PPi el vot en contra del Grup Municipal PPi el vot en contra del Grup Municipal PP
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El Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.

Atès que en el Ple del 29 de setembre d'enguany es va aprovar la “Declaració institucional de les 
ciutats defensores dels Drets Humans”. Atès que aquesta declaració afirma que “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.”

Atès que en el preàmbul de la CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DELS DRETS HUMANS A LA 
CIUTAT les ciutats sotasignants reconeixen la Declaració Universal de Drets Humans, el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 
el Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i la Carta Social 
Europea com a elements jurídics bàsics per a la salvaguarda dels Drets Humans; a l'hora que 
recorden que tots els poders públics són responsables de garantir els drets humans pel que 
decideixen lliurement i de comú acord assumir els compromisos continguts en la Carta . 

Atès que el preàmbul de la CARTA-AGENDA MUNDIAL DE DRETS HUMANS A LA CIUTAT afirma 
que “tots els éssers humans gaudeixen dels drets i llibertats reconeguts a la Declaració Universal de 
Drets Humans (1948) i en els instruments internacionals que la 
desenvolupen, en particular els Pactes internacionals de drets econòmics , socials i culturals, i de drets 
civils i polítics (1966), els tractats regionals de protecció dels drets 
humans i altres tractats fonamentals de drets humans”. Atès que la CARTA-AGENDA parteix de la 
consideració dels “drets humans com a indivisibles, interdependents i universals, tal com ha 
assenyalat la Declaració de Viena (1993) i han reiterat la Declaració del Mil·lenni (2000) i la 
Declaració del 60 aniversari de les Nacions Unides (2005); i que, per tant, no només la satisfacció dels 
drets econòmics i social és és indispensable per a l'exercici efectiu dels drets polítics, sinó que, 
alhora, només l'exercici dels drets civils i polítics permet participar en els mecanismes de presa de 
decisió que poden conduir a la realització dels drets econòmics i socials” . 

Atès que la CARTA-AGENDA MUNDIAL DE DRETS HUMANS A LA CIUTAT en el títol III, en 
referència al dret a la pau cívica i a la seguretat a la ciutat afirma que “totes les persones que habiten a 
la ciutat tenen dret a la seguretat personal i material enfront de qualsevol tipus de violència, incloent 
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eventualment la de les forces d'ordre públic.” 

Atès en el Ple municipal de 23 de desembre del 2014, partint de la denúncia “d'atemptat contra la 
llibertat d’expressió” per part del govern espanyol “fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques”, es 
va aprovar una moció d’autoinculpació en les conseqüències jurídiques que feia referència a la 
querella presentada per la Fiscalia General de l’Estat contra el president de la Generalitat Artur Mas, 
la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau per presumptes delictes de 
desobediència greu, prevaricació, malversació i usurpació de funcions.

Des del grup municipal de la Crida-CUP proposem al ple que l'Ajuntament de Granollers adopti un 
compromís amb la promoció de la llibertat i els Drets Humans a la ciutat a través dels següents
ACORDS:

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

1. Situar la Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets  Civils i 
Polítics, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, el Conveni per a la 
Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals i la Carta Social Europea, com a 
elements jurídics bàsics per a la salvaguarda dels Drets Humans, pel damunt de la legislació de 
qualsevol estat.  

2. Reconèixer el dret a l'autodeterminació del Poble Català i reclamar a l'estat espanyol que accepti 
la decisió democràtica del Poble Català i les seves institucions respecte l'exercici d'aquest dret, en 
virtut de l'Article 1 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i del Pacte Internacional de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals “Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret 
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, 
social i cultural”. 

3. Partint dels principis que fonamenten l'objecció de consciència, rebutjar qualsevol mandat que 
atempti contra els Drets Humans. En conseqüència desobeir aquelles disposicions de la llei 
“mordassa” que afecten a l'Ajuntament de Granollers i que habiliten, tal com s'afirma en la moció per 
retirar la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de seguretat ciutadana (Llei “mordassa”), 
aprovada pel ple municipal de 29 de setembre d'enguany, “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” . Perquè, tal i com s'indica en la mateixa moció 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” .

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

5. 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, al Ministeri de 
l'Interior i a la Conselleria de l’Interior . 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat    REBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absolutaREBUTJADA per majoria absoluta,,,,    amb els vots enamb els vots enamb els vots enamb els vots en    
contra dels Grups Municipals PSCcontra dels Grups Municipals PSCcontra dels Grups Municipals PSCcontra dels Grups Municipals PSC----CP i PPCP i PPCP i PPCP i PP;;;;    el vot favorable dels Grups Municipals ERCel vot favorable dels Grups Municipals ERCel vot favorable dels Grups Municipals ERCel vot favorable dels Grups Municipals ERC----AGAGAGAG----AM iAM iAM iAM i    
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;    i li li li l ''''abstenció dels Grups Municipals CiU i C´sabstenció dels Grups Municipals CiU i C´sabstenció dels Grups Municipals CiU i C´sabstenció dels Grups Municipals CiU i C´s ....
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El Secretari llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

La violència de gènere no és un problema que afecti només a l'àmbit privat. Al contrari, es manifesta 
com el símbol més brutal de la desigualtat existent entre els homes i les dones de la nostra societat, 
desigualtat basada en els encara arrelats valors patriarcals i masclistes. Es tracta d'una violència que 
es dirigeix a les dones pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors com a éssers 
inferiors, sense dret a la igualtat, la llibertat, el respecte, l'autonomia i la capacitat de decisió.

Amb aquest convenciment va néixer, a nivell estatal, la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció 
Integral contra la Violència de Gènere. Una llei reconeguda i fins i tot premiada com una de les millors 
lleis de lluita contra la violència cap a les dones i que estableix un sòlid i complet marc legal per a la 
prevenció, protecció, persecució i càstig de la violència per part del company o excompany 
sentimental.

De la mateixa manera, l'any 2008 es va aprovar al Parlament de Catalunya la llei 5/2008 del dret de 
les dones a eradicar la violència masclista, que reforçava la llei estatal i que ampliava el concepte de 
violència de gènere amb el de la violència masclista, que inclou tot tipus de violència contra les dones 
més enllà de l'àmbit de parella, com l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit laboral, les 
agressions sexuals, la mutilació genital femenina, etc. En resum, una llei més garantista en relació
als drets de les dones.

Malgrat això, les dones segueixen sofrint violència de gènere, i el nombre d'assassinats es manté en 
xifres esgarrifoses. En els últims mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors 
commocionant a tota la societat. Hem patit un repunt d'assassinats masclistes, convertint l'estiu de 
2015 en un període tràgic, en el qual s'han registrat el major nombre d'assassinats des de 2010. Hem 
de tenir present que la dura i llarga crisi econòmica que patim ha posat moltes dones en situacions
d’extrema vulnerabilitat.

Enfront d'això, és necessari reforçar i promoure els mecanismes que la garanteixin i l'allunyin del 
vaivé de les conjuntures polítiques. No podem ni volem romandre impassibles.

Els ajuntaments, com a institució més propera, som imprescindibles per a la prevenció i l'atenció 
social, jurídica i psicològica de les víctimes de la violència de gènere, tal i com estableixen les lleis 
assenyalades anteriorment. Les dades recollides pel Centre d'Informació i Recursos per a Dones de 
l'Ajuntament de Granollers, servei especialitzat en aquest àmbit, indiquen un augment lleu, però 
constant, en el nombre de casos atesos en els darrers 5 anys.

Per totes aquestes raons, el ple de l'Ajuntament de Granollers aprova la següent moció en la qual 
insta a la Generalitat i al govern de l'Estat a fer una aposta clara per la Tolerància Zero envers la 
violència contra les dones, a través de:

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

1. Impulsar el desplegament i l'aplicació de la Llei 1/2004 i la llei 5/2008, assolint el compromís de 
finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de les dones 
víctimes de violència masclista, incrementant els recursos, serveis i pressupostos per combatre 
aquesta violència en tots els nivells institucionals, especialment el món local, i reforçar les campanyes 
de sensibilització contra la violència de gènere enfortint la prevenció, detecció i el recolzament a les 
dones víctimes i els seus fills i filles menors, tot engegant un Pla integral per prevenir, protegir i 
reparar el dany a menors víctimes de la violència de gènere.

2. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis públics, impulsant el 
paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials municipals i els serveis 
especialitzats en la violència masclista, com els Serveis d'Informació i Atenció a Dones i/o els Centres 
d'Informació i Recursos per a Dones, entre d'altres.

3. Incorporar al currículum la formació obligatòria en igualtat de gènere, coeducació, educació 
afectivo-sexual i de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives, i a totes les 
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persones de les entitats, institucions i organitzacions que en formin part dels circuits de prevenció i 
atenció a les dones víctimes de la violència masclista, molt especialment a l'òrgan jurisdiccional 
especialitzat (serveis d'advocacia, forenses, equips psicosocials i magistratura) i l'òrgan policial 
(Mossos d'Esquadra i Policia Local).

4. Comunicar la present resolució al President del Govern d’Espanya i al President . 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada peraprovada peraprovada peraprovada per     UNANIMITATUNANIMITATUNANIMITATUNANIMITAT

Alcalde:  A petició dels Grups Municipal obrirem un torn d'explicació de vot d'un minut, dos minuts, per 
poder explicar la posició de vot. Senyor Moya

Senyor Moya. Nosaltres lògicament estem en defensa de el que són els drets humans, el que no ens 
agrada d'aquesta moció és quan crida a la desobediència de lleis, nosaltres estem més per diàleg, 
canviar, modificar, però mai per desobeir aquestes lleis, per el qual en aquest sentit és el perquè hem 
votat en contra. 

Alcalde: La senyora Oliver, si vol prendre la paraula  

Senyora Oliver: Bé, ha quedat prou explícit, de fet en els acords, és a dir, al darrer Ple, no? Estàvem 
parlant del 29 de setembre que vam fer una aprovació d'una moció com a Ciutat defensora dels drets 
humans, per tant ens emparàvem justament en la Carta de drets humans , i justament en l'empar 
d'aquest Ajuntament en pro de la defensa dels drets humans i per tant de la llibertat. Enteníem també 
emparant-nos en la moció que va aprovar-se justament el darrer Ple el 29 de setembre, en contra de 
la Llei Mordassa, perquè enteníem precisament que atemptava d'una manera aberrant contra 
precisament això, els drets fonamentals de les persones i justament perquè som partidaris d'aprovar, 
d'apadrinar en tot cas mocions però sobretot som també partidaris d'intentar interpel·lar la coherència 
política i per tant sobretot d'aplicar-les.

Doncs enteníem que aquesta defensa d'aquesta moció per la llibertat i els drets humans enteníem que 
era ben bé de lògica aplastant, és a dir, ens congratula d'alguna manera que estiguem compromesos i 
compromeses en les polítiques d'igualtat, lògicament estem entusiastes que hi hagui l'equació de 
gènere, interpel·li i d'alguna manera aplani per tot, o com a mínim com a voluntat, aplani totes les 
polítiques municipals que s'acabi aprovant en aquest Consistori. Però entenem de la mateixa manera 
de què hi ha d'haver un compromís de la mateixa manera aferrissat en la defensa dels drets dels 
pobles i també de les persones, és a dir, no entenem com es pot defensar els drets fora de casa, és a 
dir, entenem que si evidentment estem a favor del poble, de la llibertat del poble saharauí, doncs no 
entenem per què no es vota a favor de la llibertat del poble català, evidentment si estem a favor de la 
llibertat del poble tibetà, no entenem per què no es pot defensar la independència del poble català, i 
per tant, i justament per això, perquè interpel·lem i justament ens emparem en tractats que per altra 
banda han estat signats també per l'Estat espanyol, com és la Carta dels drets humans, i justament 
per això demanàvem aquesta en aquesta coherència política doncs explicitar justament una vegada 
més aquesta defensa en favor dels drets humans, de les persones i dels pobles, i entenem d'una 
manera sense excuses ni discriminacions possibles , i és per això que hem presentat aquesta moció.
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Alcalde: Moltes gràcies, Ciutadans també ha demanat intervenir

Senyor Meseguer: Gràcies senyor Alcalde. Nosaltres simplement volem explicar el nostre 
posicionament. Nosaltres estem totalment d'acord amb els drets humans, lògicament, però el que no 
es pot fer és barrejar conceptes, aquí estem barrejant drets humans, i llavors acabem amb el 
monotema de la independència. Per aquest motiu, nosaltres lògicament sí votaríem a favor dels drets 
humans, però creiem que no s'ha de barrejar amb el tema de la independència i per això la nostra 
abstenció. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per Esquerra Republicana el senyor Mur té la paraula, endavant

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bé, nosaltres en tot cas hem votat a favor d'aquesta moció entenen que 
és una moció que posa, per resumir-ho, la legitimitat enfront de la legalitat. La legitimitat, la legitimitat, 
no és desobediència, la legitimitat és simplement una crida a adonar-se'n de la realitat, en definitiva la 
legitimitat per nosaltres passa per sobre de les lleis, i per aquesta raó i amb tot el contingut de la 
moció, i estem absolutament a favor. Gràcies 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència, el senyor Sastre té la paraula

Senyor Sastre: Gràcies senyor Alcalde, més que res per explicar breument també, perquè és una 
pràctica que comencem a posar en pràctica ara, que és explicar el sentit del vot de les mocions, i a 
vegades perquè de la moció diem el títol, i això pot portar a engany. El títol és: una moció en defensa 
dels drets humans, i que un Grup s'abstingui doncs sembla que s'han de pensar, o no tenen clar, si 
estan a favor dels drets humans, no és exactament això.

Les mocions són després molt llargues, són a vegades complexes, hi ha molts elements fins i tot a la 
part dispositiva, no només a la part expositiva, sinó allà on es prenen decisions i on com Ajuntament 
hem d'acabar diguéssim doncs pronunciant-nos, i per tant nosaltres com que aquesta moció és molt 
complexe, com hi ha molts elements, molts dels quals hi estem d'acord, però alguns que no veiem clar 
que com Ajuntament hàgem de posicionar-nos, per això ens hem abstingut.

Per tant, també fer una reflexió alhora de presentar les mocions, que puguin ser mocions concises on 
els pronunciaments que adopta l'Ajuntament quedin clars i si fa falta, en vers de presentar una moció, 
presentem-ne tres, però que quedi clar i que els Grups puguin decidir de forma clara quin és el seu 
sentit del vot, perquè sinó acaba sent una cosa molt complexe, sobre la qual pronunciar-se és 
complicat.

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Terrades per cloure. 
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Senyor Terrades: Sí, respecte a alguns dels temes que ens ocupen en aquesta moció, ja no en aquest 
mandat sinó fins i tot en el darrer mandat d'aquesta Corporació municipal, ja vam manifestar que el 
nostre Grup municipal seria clar. Hem votat en contra. No pel títol, sinó per algun dels continguts 
d'aquesta moció, que barreja molts conceptes, i com que barreja molts conceptes, i les mocions 
municipals mentre no es modifiqui el ROM no es poden votar a trossets, sinó que s'ha de votar en la 
seva totalitat, doncs la totalitat no ens permet votar-la a favor ni abstenir-nos.

Perquè democràcia és legitimitat, sí, però democràcia també és llei, i legitimitat també és llei. He 
entrat, com no podia ser d'altra manera a mirar algunes resolucions de les Nacions Unides, que són 
les que han abordat el tema del dret de l'autodeterminació, en concret m'he mirat la resolució 1514, la 
1541 i la 2625, i els hi voldria citar algunes altres, que quan parlar del dret d'autodeterminació s'està 
referint, vostès ho saben perfectament, al dret d'autodeterminació dels pobles colonials. També el 
Pacte internacional dels drets civils i polítics que està en vigor des de l'any 1976. I si entrem en els 
textos de Nacions Unides que vostès a vegades invoquen i parlant del dret a l'autodeterminació, es 
fitxaran a més a més, en tot cas algun dia podem debatreu, que no s'assimila el dret 
d'autodeterminació amb l'exclusivament, o no s'articula aquest concepte exclusivament amb la 
fórmula de la independència. S'articula amb la forma de la independència sí, però també amb la de 
l'autogovern, també amb el confederalisme, també amb el federalisme, i també perquè no dir-ho dels 
estats unitaris, o unionistes, i en tot cas, aquestes són les aportacions que fa Nacions Unides

Alcalde: Hauria d'anar acabant, senyor Terrades

Senyor Terrades: El pacte internacional dels drets civils i polítics també parla de democràcia, i 
nosaltres considerem que la Constitució i l'Estatut són lleis democràtiques. I no ens trobaran, això ja 
els hi vaig dir alguna altra vegada, en la desobediència a la llei, al PSC no ens hi trobarà en la 
desobediència a la llei, en tot cas ens trobarà en el canvi de les lleis, perquè una llei canvia una llei, la 
Llei mordassa vostè sap que hi ha el compromís no només nostra sinó de molts grups polítics que si hi 
ha un canvi de majories al Congrés de Diputats, aquesta és una llei que canviarem, "vamos" que la 
derogàrem.

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

Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas fem ara el tron de precs, preguntes i interpel·lacions. No se si per 
part de la CUP hi ha alguna pregunta?
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Senyora Oliver: Volia deixar constància que precisament la moció estava presentada en el seu acord 
número 2, no explicitant en tot cas la independència del poble català, que evidentment nosaltres 
també hi estem a favor. Més enllà de la dicotomia que el Pep Mur ha posat damunt la taula de 
legitimitat versus legalitat, que em sembla interessant, sinó que justament en el punt numero 2 posava 
reconèixer el dret a l'autodeterminació del poble català, que evidentment a dia d'avui, en ple segle 
XXI, em sembla poc més que vergonyós que hi haguí algú que en tot cas que no es pugui manifestar, 
és a dir, a favor del dret a decidir, de l'autodeterminació dels pobles. Ho volia deixar clar perquè és així  
com i consta al punt número 2. 

Alcalde: En tot cas estem a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions, sí que demanaria que fessin 
precs, preguntes i interpel·lacions. Perdona, m'hi saltat el Partit Popular, ho sento senyor Moya, és 
que he mirat cap a la dreta i no he vist l'esquerra, en la meva posició física.

Senyor Moya: Volíem fer un prec, una pregunta i un prec. I venia una mica al cas de l'aprovació 
d'aquest protocol de prevenció, ens ha arribat la notícia de què el dia 27 de novembre s'han acceptat a 
tràmit una querella criminal on el dia 27 de novembre sinó m'equivoco i aquesta és la pregunta si és 
veritat que s'ha citat el senyor Alcalde i el Cap de la Policia per una querella criminal que ve per una 
denúncia de mobbing, si era cert i si és cert el prec era tindrà una reunió amb el Cap de l'Àrea, amb el 
regidor de l'Àrea, per estar al cas de tot com a anat i com s'ha arribat fins aquí? Sinó hem sigut 
capaços de parar això abans que arribes al Jutjat, ja que pensem que no és una bona noticia per la 
ciutat de Granollers

Alcalde: No, en tot cas evidentment aquí hi ha una querella interposada per un policia local i 
efectivament el regidor Rudy Benza o bé doncs el regidor Jordi Terrades, perquè això correspon a les 
dues àrees ho podran explicar tranquil·lament tot el procés, i tindran vostès tota la informació com no 
pot ser d'una altra manera. Més preguntes? Per part d'Esquerra? Endavant

Senyor Mur: Seria un prec en aquest cas, i el prec està relacionat amb el manteniment del passeig 
fluvial, tenim molt imputs, moltes queixes de què és un passeig que habitualment està brut i aquesta 
queixa potser és més recent, és d'aquests dies que ha plogut una mica, que fins i tot hi ha punts en 
què no desaigua bé, i per tant i hi ha basses, diguem-ho així.
En tot cas, en el que voldríem incidir més és en lel tema de la neteja, perquè això ha sigut bastant 
recorrent, i ens han arribat bastantes informacions en aquest sentit. Gràcies   

Alcalde: Permeti'm que li faci una pregunta: a quin tram es refereix perquè el passeig fluvial té alguns 
quilòmetres?
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Senyor Mur: En el pont de Can Bassa

Senyora Maynou: En el túnel, en el pas aquell de sota

Senyor Mur: Un moment perquè ho tinc aquí en el WhatsApp, que per això serveixen els whatsApps

Alcalde: El punt de l'Interpolar

Senyor Mur: Sí, correcta.

Alcalde: Punt que té alguns problemes de desguàs, efectivament, en tot cas

Senyor Mur: Perdó, la brutícia no és només en aquí, aquí hi ha el tema de desaigües, la brutícia ha 
estat bastant una queixa del passeig fluvial en general.

Alcalde: En tot cas el senyor Albert Camps i el senyor Jordi Terrades, que preparen maratons i mitges 
maratons i tenen cura visual d'aquest passeig, prendran nota, faran la comprovació i també donaran 
les instruccions oportunes. Alguna pregunta? Si? Alguna altra?

Senyora Oliver: (inaudible)

Alcalde: En tot cas havíem de fer el torn, senyora Oliver. Ara, si no li sap greu esperarem, però 
acostumem-nos a què tenim un ordre d'intervencions que té que veure amb fi, amb el que diu el 
Reglament orgànic municipal, que està per, si no obeir-lo sí complir-lo. Endavant,
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Senyor Sastre: Jo des del nostre Grup avui hem debatut les Ordenances Fiscals, s'ha fet moltes 
referències implícites i explicites als Pressupostos, s'ha n'ha parlat, per tant és un debat que ja 
s'acosta, i que com que moltes vegades en aquesta casa, i en anteriors mandats, tant en el debat de 
pressupostos, com en el debat de l'Estat de la ciutat, s'ha parlat de participació i processos 
participatius, i de pressupostos participatius, i n'ha parlat també Esquerra Republicana, i aquest Grup 
també hi ha fet referència en diverses ocasions. 

Jo el que faria seria un prec, en aquest cas al regidor Jordi Terrades, que és el que s'ocupa d'aquest 
tema, que és en previsió i a un mes i mig abans fèiem referència això, que l'Equip de Govern es 
plantegi doncs per tal d'avançar en aquests temes de participació ciutadana, de si s'ha de fer un 
procés participatiu de cara els Pressupostos que puguin ser plenament participatius per part de la 
ciutadania. Per tant jo és un prec que poso sobre la taula, una suggerència i en tot cas l'Equip de 
Govern que estudi si això li sembla pertinent i en quins tempos i de quina manera doncs s'ha 
d'executar.

Alcalde: En tot cas, el senyor Terrades no se si vol contestar o si solament prenem nota d'aquest prec 
i el treballem a la Comissió Informativa, potser seria el millor. Fem això treballem a la Comissió 
Informativa.
Senyora Oliver, fora d'ordre,

Senyora Oliver: Gràcies. Gràcies. Una pregunta: És cert que el 28 de maig de 2013, a una moció 
presentada pel Grup Municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida Alternativa, que exigia la retirada de la 
moció, justament en una de les disposicions, la tercera en concret, instava al Govern de la Generalitat 
a animar a tota la comunitat educativa de Catalunya a mantenir el sistema d'immersió lingüística i 
'educació plural del nostre país desobeint, insisteixo, textualment: desobeint de forma cívica i pacifica 
davant de qualsevol llei que pretengui eliminar-lo. La pregunta és: si és veritat que es va aprovar 
aquesta moció? I en tot cas si es va aprovar,  jo pregunto i en tot cas i interpel·lant al senyor Terrades 
perquè justament ha comentat que ells mai desobeirien, jo pregunto: si el PSC hi va votar a favor 
d'aquesta moció, a favor de la desobediència de la llei Wert? I en tot cas, si hi va votar, quina va ser la 
seva voluntat de vot.

Alcalde: Ara mateix l'arxiu mental no ens pot portar a aquesta data, el 2013. Està un pèl lluny.

Senyora Oliver: Volen que els ajudi?

Alcalde: Estic parlant jo senyora Oliver, jo no li tallat, i amb tot respecte. En tot cas si es va produir 
aquesta moció estic convençut que la vam votar, i en tot cas el PSC té uns organismes, li passaré la 
paraula al senyor, al portaveu.
Però en tot cas ,com que els precs, preguntes, interpel·lacions són al Govern, diguéssim, i per tant 
contesto jo com a Govern, no com a PSC, el que hem fet, i vostè ho sap perfectament perquè és del 
sector, ha estat impulsar tot allò que podia superar una llei injusta, i ho hem fet d'una manera 
ostensible. Tot allò que podia construir un futur diferent i ho hem fet, i ho hem fet sempre des d'una 
perspectiva positiva i amb la comunitat educativa al costat. Alguna altra pregunta? No? Doncs 
quedaríem a disposició de les persones que ens acompanyen.
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I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i quinze 
minuts i s'estén aquesta acta de la qual dono fe. 

EL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERALEL SECRETARI GENERAL
VIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAUVIST I PLAU
LLLL''''ALCALDEALCALDEALCALDEALCALDE
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