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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    12121212    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        24242424    de novembre dede novembre dede novembre dede novembre de     2015201520152015
HoraHoraHoraHora::::    19191919::::30303030    hhhh
LlocLlocLlocLloc::::    Saló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial deSaló de sessions de la casa consistorial de     GranollersGranollersGranollersGranollers

ASSISTENTS

Alcalde president

Il·lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas

Tinents i tinentes d'alcalde

Sra. Alba Barnusell i Ortuño
Sr. Jordi Terrades i Santacreu
Sra. Mònica Oliveres i Guixer
Sr. Albert Camps i Giró
Sra. Maria del Mar Sánchez i Martínez
Sra. Mireia López i Ontiveros
Sr. Juan Manuel Segovia Ramos
Sra. Andrea Canelo Matito

Regidors i regidores

Sr. Francesc Arolas Pou
Sr. Álvaro Daniel Ferrer Vecilla
Sra. Silvia Rodríguez López
Sr. Rudy Benza Alegría
Sr. Àlex Sastre Prieto
Sr. Josep Maria Noguera Amiel
Sr. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakirm El Homrani i Lesfar
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla

Secretari general

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes, donem inici a la sessió de Ple ordinari del mes de novembre. En 
tot cas lo que pertoca en primer lloc és preguntar als membres del Consistori si hi ha alguna esmena a 
l'acta? 
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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     27272727    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE     2015201520152015

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 27 d'octubre de 2015 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents. 

 
Alcalde: Avui comencem el punt número dos per un acte singular, el Ple coincideix amb tot el procés 
de celebració de les eleccions generals del 20 de desembre del 2015, i per tant procedirem a un acte 
que és habitual en aquests casos que és el del sorteig per la designació dels presidents i vocals de les 
meses electorals, el senyor Secretari ens explicarà com es procedirà, endavant.

 

Senyor Secretari: Bé, Bona tarda, d'acord amb la convocatòria d'eleccions de cara el 20 de desembre, 
el que farem és seguir el procedim tradicional de Granollers en el sentit de què traurem aleatòriament i 
per part d'una ma innocent entre els assistents al plenari que serà un dels regidors que s'ha pactat en 
la Junta de Portaveus, es traurà un número i aquest número serà el correlatiu amb el qual es trauran 
les persones que compleixin per presidir i ser vocals d 'aquestes eleccions del 20 de desembre. Aquest 
any hem introduït un petit canvi que és d'acord amb l'Institut Nacional d'Estadística, amb l'INE. Hem 
introduït dos canvis petits, el primer és relatiu al càlcul de l'aleatorietat del número que surti, fins ara el 
que fèiem era quan hi havia un resultat que li tocava una persona que podia ser-ho o que no podia 
ser-ho, perdó, passar al número següent. Això ens ha portat a què moltes vegades repetíem moltes 
persones que anessin a la mateixa taula com a vocals o com a presidents. I avui introduirem un petit 
canvi, que és l'aleatorietat, tornarà a saltar des de 0, és a dir, anirem contant per blocs, de tal manera 
que en principi pensem que pot haver-hi més canvis.
L'altre canvi, que és petit, i no és nostre, és que ara també poden ser presidents de taula, i vocals, 
persones fins a 70 anys, no 65, el que passa és que poden demanar justificadament la seva exempció, 
a partir d'aquí faríem el sorteig

Alcalde: També hi ha introduït una altra innovació per part de la Junta Electoral que és que qui hagi 
repetit tres vegades.
 

Secretari: Sí. Pensem que amb el canvi que hem introduït no sabem si es donarà, però si ha repetit 
tres vegades o més, podran declarar-ho diguem com una excusa.

 
Alcalde: Esperem per tant que això faci que hi hagi menys gent que repeteixi a les taules, que és una 
qüestió que habitualment ens trobem els que seguim el procés electoral. Com hem anat fent en altres 
moments, de la història d'aquesta Casa, algú ha de treure les boles, i li demanarem a la Regidora més 
jove que actuï, i que faci les extraccions. Senyor Mora, si li vol acostar el receptacle amb les boles .
 

2222).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A LA REALITZACIÓ DEL SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DE    
PRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALSPRESIDENTS I VOCALS DE LES MESES ELECTORALS,,,,    PER A LES ELECCIONS GENERALSPER A LES ELECCIONS GENERALSPER A LES ELECCIONS GENERALSPER A LES ELECCIONS GENERALS    
2015201520152015,,,,    QUE SQUE SQUE SQUE S''''HAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIAHAN DE CELEBRAR EL PROPER DIA     20202020    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2015201520152015

El Butlletí Oficial de l'Estat núm. 232, de 27 de setembre de 2011, publica el Reial Decret 1329/2011, 
de 26 de setembre, de dissolució del congrés dels Diputats i del Senat i de convocatòria d'eleccions, a 
celebrar el proper diumenge dia 20 de desembre de 2015.
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L'art. 26 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, estableix que la 
formació de les Meses electorals es competència dels Ajuntaments en ple sota la supervisió de les 
Juntes Electorals de Zona.

Que, l'art. 26, apartat 2 de la Llei orgànica 2/2011, de 28 de gener, que modifica la referida Llei 
orgànica núm. 5/1985, estableix que el President i els dos Vocals de cada mesa són designats 
mitjançant sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses en la llista d'electors de la Mesa 
corresponent, que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, si bé a partir dels 
seixanta-cinc podran manifestar la seva renuncia en el termini de set dies . A més diu, que el President 
haurà de tenir el títol de Batxiller o el de Formació professional de segon grau , o subsidiàriament, el de 
Graduat Escolar o equivalent. També s'ha de procedir al nomenament de dos suplents per cadascun 
dels membres de la mesa (apartat 3 d'aquest article)

I l'apartat 4 del mateix article anterior de la Llei orgànica 5/1985, diu que el sorteig esmentat s'ha de 
realitzar entre els dies vint-i-cinc i vint-i-novè posteriors a la convocatòria; és a dir, tenint en compte la 
data de convocatòria que s'ha fet esment, el sorteig s'ha de celebrar entre els dies 21 i 25 de 
novembre de 2015.

Com sia que el sorteig es pot celebrar per qualsevol mitjà aleatori o mecanisme d'atzar, al no restar 
regulat normativament, es considera adient realitzar el sorteig mitjançant l'atzar amb una "extracció de 
boles" d'una borsa que conté boles del 0 al 9, per designar els membres de les 66 meses electorals 
del terme municipal de Granollers, respectant els requisits de l'art. 26.2 esmentat, és el següent:

1. Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s'iniciarà la designació del primer component de cadascuna de les 
meses de cada secció, que serà el de President titular.
2. I una segona extracció de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents.

En el supòsit d'acceptació d'excuses de membres d'alguna mesa electoral, es procedirà a la 
designació de nous membres partint en aquest cas, de la persona que figuri immediatament posterior 
a la designada com a segon suplent del segon vocal i comptant el número que hagi resultat escollit en 
l'apartat anterior.

Que el resultat del sorteig s'ha de comunicar al President de la Junta Electoral de Zona de Granollers.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Procedir al sorteig públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció censal 
electoral corresponent, per designar el President i els Vocals que han de formar part de les meses 
electorals en les Eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del dia 20 de desembre de 2015, 
mitjançant el mecanisme de l'atzar amb una "extracció de boles" d'una borsa que conté boles del 0 al 
9, seguint els criteris establerts en l'art. 26.2 i 3 de Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general, i seva modificació per  la Llei orgànica núm. 2/2011, de 28 de gener:

1.  Una primera extracció de tres boles, i el número resultant de tres xifres identificarà a l'elector de la 
llista del cens a partir del qual s 'iniciarà la designació del primer component de la mesa, que serà el de 
President titular. Núm. sortit: 0 5 80 5 80 5 80 5 8
2.  I una segona extracció de dos boles, i el número resultant de dues xifres serà la freqüència 
comptada a partir del número d'inici anterior, en què es determinarà cada membre de la mesa, fins a 
completar la composició de la mesa amb un President 1r suplent i un President 2n suplent; i dos 
vocals titulars amb quatre vocals suplents. Núm. sortit:    3 43 43 43 4
3.  En el supòsit d'acceptació d'excuses de membres d'alguna mesa electoral, es procedirà a la 
designació de nous membres partint en aquest cas, de la persona estigui immediatament posterior a 
la designada com a segon suplent del segon vocal i comptant el número que hagi resultat escollit en 
l'apartat anterior.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Designar a les persones que es relacionen a l'annex d'aquest acord, com a membres de les 
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Meses Electorals que s'hauran de constituir el proper diumenge dia 20 de desembre de 2015 per les 
Eleccions al Eleccions al Congrés de Diputats i al Senat, com a resultat del sorteig esmentat en 
l'antecedent anterior.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Trametre el model degudament formalitzat amb el resultat del sorteig al President de la Junta 
Electoral de Zona de Granollers. 

Alcalde: Per tant ja tenim les xifres per tal que els serveis tècnics introdueixin en l'ordinador i tinguem 
la relació de persones que tindran aquest deure i aquest dret cívic de ser les persones que garanteixin 
el procés electoral el dia 20 de desembre.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

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,,,,    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    35353535    AAAA    38383838,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    6666,,,,    13131313,,,,    20202020    IIII    27272727    DDDD''''OCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DEOCTUBRE DE    
2015201520152015,,,,    RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONSAQUESTES SESSIONS    
SSSS''''HA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSHA EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    
22222222....2222AAAA))))    DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    
28282828    DE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBREDE NOVEMBRE .... 

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

 
4444).-).-).-).-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.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS IÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS IÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS IÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I     
COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

Alcalde: Passem ara a la Comissió Informativa de l'Àrea de Processos Estratègics i Comunicació, el 
punt numero 5 és el dictamen a partir del qual s'atorga les medalles de la ciutat de l'any 2015.

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L ''''ATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE LATORGAMENT DE LES MEDALLES DE LA CIUTAT DE L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

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

La Medalla de la Ciutat es concedeix com a reconeixement i agraïment del municipi envers persones 
físiques o jurídiques per una actuació o conjunt d'actuacions que hagi tingut un extraordinari relleu o 
transcendència d'enaltiment de la ciutat, o de servei i dedicació al progrés i benestar de la població i la 
ciutadania, i també a les que hagin destacat especialment en el treball per l'associacionisme ciutadà i 
les manifestacions culturals, esportives, cíviques, econòmiques i socials.
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La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Granollers de data 13 d’octubre de 2015 va acordar iniciar 
el procediment per a l'atorgament de les Medalles de la Ciutat 2015 al Sr. Francesc Jané Carrencà i a 
l’empresa Ceràmica Cumella.

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

Reglament de distincions de la ciutat de Granollers aprovat pel Ple municipal de data 30 de novembre 
de 2004, i que regula la concessió de distincions a aquelles persones físiques o jurídiques que per la 
seva trajectòria, actuació, mèrits i valors cívics i democràtics honorin la ciutat .

Article 8è. La concessió de la Medalla de la Ciutat, l'acordarà la corporació municipal, amb el vot 
favorable de la majoria absoluta, a proposta de l'Alcaldia i fet prèviament l'expedient en el qual hauran 
de quedar acreditats els mereixements que justifiquin aquests honors.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. Atorgar la Medalla de la Ciutat de l'any 2015 a les persones i entitats que es citen a 
continuació:

Francesc Jané CarrencàFrancesc Jané CarrencàFrancesc Jané CarrencàFrancesc Jané Carrencà

Es distingeix Francesc Jané CarrencàFrancesc Jané CarrencàFrancesc Jané CarrencàFrancesc Jané Carrencà per haver dedicat la seva vida professional a la docència, a la 
medicina i, en particular, a l’estudi dels medicaments, destacant la publicació de més de 250 treballs 
científics.

Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona i especialista en Farmacologia Clínica, va ser 
catedràtic de Farmacologia de la Facultat de Medicina de la UAB i director del Servei de Farmacologia 
Clínica de l’Hospital de Sant Pau (1979-2009). També ha ocupat càrrecs de responsabilitat en molts 
organismes reguladors nacionals i internacionals .

Destaca la seva participació en la creació, l’any 1981, del Centre d’Investigació de Medicaments, que 
va ser el primer de l’Estat espanyol a fer assajos clínics de medicaments en persones, i en la 
Constitució del Comitè d’Assaigs Clínics  (Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica), també pioner.

El seu coneixement li ha permès seguir exercint com a catedràtic emèrit de la UAB, acadèmic 
numerari de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, acadèmic numerari emèrit de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya i membre del Comitè Científic de la Fundació Ferrer per a la 
Investigació que convoca el Premi Severo Ochoa d'Investigació Biomèdica. 

Des de fa uns anys, col·labora amb l'Hospital General de Granollers formant part d'un grup que aporta 
les seves reflexions sobre el seu Pla estratègic .
 
Entre el anys 1957 i 1963 va ser jugador del Club Bàsquet Granollers, entitat a la qual segueixen 
vinculats dos dels seus fills .

Ceràmica CumellaCeràmica CumellaCeràmica CumellaCeràmica Cumella

Es distingeix Ceràmica CumellaCeràmica CumellaCeràmica CumellaCeràmica Cumella per ser una empresa que ha sabut progressar en els seus 135 anys 
d’història, des de l’inicial obrador de terrissa, passant per la ceràmica destinada a la construcció, la 
ceràmica esmaltada que Antoni Cumella va fer evolucionar cap a l’escultura, reconeguda 
mundialment, i la participació en projectes arquitectònics de nova concepció, una de les seves línies 
actuals de producció. Antoni Cumella i Serret és la persona clau en aquest recorregut, ja que a ell se li 
deu la renovació del llenguatge volumètric de la ceràmica, a la qual va imprimir una mirada 
contemporània, fent que deixés de ser un objecte d'ús decoratiu per entrar de ple en l'àmbit de 
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l'escultura. 

Cumella va col·laborar també amb diversos arquitectes, un camí que va seguir i potenciar el seu fill 
Toni Cumella, fet que li va valer la concessió del "Premio Nacional de Artesanía 2009" atorgat per la 
Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (Fundesarte). La participació de Ceràmica 
Cumella s’expressa en actuacions com la de l'Hospital de Sant Pau, el Parc Güell, el Palau de la 
Música, el Mercat de Santa Caterina a Barcelona; els pavellons espanyols de l’Expo 2005 a Aichi 
(Japó) i de 2008 a Saragossa; l’Oceanari de Lisboa el 2010; edifici residencial a Taipei el 2013; 
Cleland House a Londres i actualment el Centro Botín a Santander. 

SEGONSEGONSEGONSEGON. Notificar aquest acord a les entitats i persones guardonades.  

Alcalde: Molt bé, de fet el que ha fet el senyor Secretari és la lectura de l 'expedient que ha liderat i que 
ha preparat la regidora de Comunicació i de Processos Estratègics, la senyora Barnusell, que 
completarà la informació que d'alguna manera ha estat el que ha sustentat aquesta decisió en la seva 
presentació. Endavant 

Senyora Barnusell: Gràcies Alcalde, i molt bon vespre a tots i totes als que ens acompanyeu avui a la 
sala. Un any més, quan arriben aquestes dates, tinc el privilegi d'acompanyar a tot aquest procés des 
que el dia, en aquest cas va ser el 13 d'octubre d'enguany que la Junta de Portaveus de l'Ajuntament 
de Granollers va acordar iniciar aquest procediment per l'atorgament de les medalles de la ciutat l'any 
2015 al senyor Francesc Jané Carrencà i a l'Empresa Ceràmica Cumella, que avui també ens 
acompanyen a la sala, moltes gràcies per ser-hi. 

Els mèrits els ha llegit detalladament i descriptivament el senyor Secretari. Jo sí que he tingut l'honor 
d'anar seguint els processos tècnics i la recerca de tota aquesta informació d'aquesta persona i 
aquesta empresa. Aquest atorgament de les medalles de la ciutat és un espai per la historia i per la 
memòria de la ciutat de Granollers. És un reconeixement del Consistori, en aquest cas a una persona i 
a una empresa que han treballat per la ciutat i que treballen des de la seva estima i des de la seva 
implicació amb Granollers i amb la seva gent i també tota la trajectòria i el ressò internacional que això 
ha suposat en ambdós casos ben explicats i llegits pel senyor Secretari i que no repetiré. Sí que 
dir-los que trobaran també, el dia 18 de desembre que farem la cerimònia i l'acte de lliurament 
d'aquestes medalles de la ciutat a la Sala Francesc Tarafa a les 8 del vespre, una publicació amb 
fotografies, amb biografia, i amb trajectòria ben documentada i detallada, per tant, referir-los a tots a 
aquesta publicació que aquell dia i després també en aquí a l 'Ajuntament trobaran ben detalladament. 

També agrair molt especialment la dedicació dels medallistes i de tots els familiars i amics alhora de 
fer-nos arribar aquestes fotografies, documentació amb l'acurada atenció del personal d'imatge, del 
personal tècnic, del Gabinet d'Imatge i Comunicació i al Paco en la coordinació també de tot aquest 
expedient, per tant a mi no em queda res més que convidar-vos a tots, agrair-vos la presencia a la 
sala i convidar-vos al dia 18 de desembre a l'acte de lliurament de les Medalles de la Ciutat.
 
Si em permet Alcalde, m'agradaria destacar, res, dos paràgrafs, dues frases, que no és descreuen 
d'aquest mèrits però sí que vinculen també aquesta trajectòria granollerina en aquest cas del senyor 
Francesc Jané, en Francesc diu que recorda molt els anys 1949-1955 a l'institut de Batxillerat al carrer 
de Corró com un dels moments també a recordar de la seva vida, i confluïen, diu, les sensacions de 
llibertat i responsabilitat, la relació amb els companys i companyes, i també: la coincidència amb dos 
professors, mestres seus, mestres de la vida, i ciutadans també exemplars com són el Miquel Boix i 
Carrerras i en Josep Verde Aldea. Per tant m'agradava remarcar també aquest moment d'aquesta 
trajectòria inicial que s'inicia a la ciutat i el porta molt més lluny i a portar el nom de la ciutat arreu . 

En el cas de l'Empresa, i en aquí tenim el fill i el net, d'aquí va iniciar fa 135 anys aquesta empresa 
aquí a la ciutat, amb paraules i m'agradaria recuperar en paraules del Manel Clot referint-se a Antoni 
Cumella, diu: "com artista de la ceràmica al llarg de tot el segle XX Cumella es converteix en forjador 
d'un llenguatge renovador inconfusible i atrevit". I a mi m'agradaria també afegir quan llegim tot aquest 
llibret i llibre i documentació de tota la trajectòria d'empresa, que això és el que ha fet també Toni 
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Cumella amb la incorporació i el treball conjunt i relacionat de les obres que mencionava el senyor 
Secretari en diferents arquitectes de renom internacional, com Josep Maria Botey, José Antonio 
Martínez Lapeña, Elias Torres, Enric Miralles i Benedetta Tagliabue, Nieto-Sobejano, Kengo Kuma i 
molts d'altres més amb aquest risc i aquest atreviment també d'un nou llenguatge també pel que fa a 
la introducció de la ceràmica amb l 'arquitectura, i per molts més anys, tot plegat.
 
Esperem que vingueu tots el dia 18 de desembre, i sou tots convidats a la Sala Francesc Tarafa, a les 
8 del vespre. Moltes gràcies de nou.

Alcalde: Molt bé. Com és tradicional els portaveus dels diferents Grups han donat la paraula 
conjuntament a la regidora de Comunicació perquè expressi aquests trets bàsics complementant el 
que ella mateixa havia treballat i que ha llegit el senyor Secretari, i per tant obrim un torn de paraules 
perquè hi ha un Grup que ha demanat que volia fer. No? Retirem la intervenció? Bé, per tant no hi ha 
intervencions. En tot cas dir-vos tal com deia la Regidora que el dia 18 de desembre es farà el 
lliurament de les medalles, en aquest cas es farà a la Sala Tarafa.
 
Jo simplement voldria remarcar el fet que en Francesc Jané, que és una persona que viu el carrer 
Ricoma, que estima el bàsquet, estarà al costat del Toni Comella, un altre home de basquet, 
singularment la pilota també té relació amb aquestes històries, però en tot cas, parlant amb en 
Francesc Jané, ell sempre diu que té la sensació de què no ha fet prou per Granollers, nosaltres des 
de la Junta de Portaveus el que li diem és que ha estat un científic de primer nivell , que ha obert noves 
perspectives, nous camins. I que la ciutat ha de conèixer també a la seva gent, la gent que 
desenvolupa aquestes tasques des del món de la ciència, des del món de l'educació, des del món de 
la docència, amb le compromís que ell ha tingut sempre amb la salut, perquè les seves aportacions 
han passat per un altre indret i des d'aquest punt de vista l'agraïment personal i en tot cas tindrem 
també ocasió d'expressar-ho el dia 18 de desembre.
 
I pel que fa a Ceràmica Cumella, fa un temps vam iniciar també d'acord amb els Grups Municipals el 
fet de mirar aquelles empreses de la ciutat que van més enllà de la ciutat, i que porten alguna cosa 
més que un valor econòmic, porten un valor afegit, que és aquesta presència en el discurs de la ciutat 
arreu del món, i que són capaces també de transcendir allò que és purament el que podríem entendre 
la productivitat i que hi aporten creativitat innovació i sobretot que hi aporten unes dosis 
extraordinàries de granollerisme. Aquests són els trets que Ceràmica Cumella doncs a portat durant 
molts anys, més de 100 com assenyalava la instructora de l'expedient, i alhora també aquesta 
innovació permanent i ara ja aquest element pràcticament lligat a l'arquitectura i al valor de 
l'arquitectura que en molts casos i en determinats conceptes no es podria entendre l'arquitectura 
sense les aportacions que s'han fet des de la ceràmica, des de Ceràmica Cumella, i des de la visió del 
Toni i de l'altre Toni, i del Guillem i tot una gent, tota una trajectòria de professionals que han posat 
Granollers en el mapa i que les hi agraïm.
 
En tot cas, òbviament aquest punt com que és de la Junta de Portaveus s'aprova per unanimitat, i 
agraïm molt i molt que ens hàgeu acompanyat en aquest moment per nosaltres molt important. 
Gràcies.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Passem al punt número 6 en el qual es dóna compte d'una Resolució d'Alcaldia relativa a la 
modificació d'una Resolució pel que fa a la delegació de l'exercici d'atribucions de l'Alcalde en 
Regidors de la Corporació. Endavant,

 
6666).-).-).-).-DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DDONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D ''''ALCALDIA  NÚMALCALDIA  NÚMALCALDIA  NÚMALCALDIA  NÚM ....    856856856856////2015201520152015    DEDEDEDE    16161616////11111111////2015201520152015    RELATIVARELATIVARELATIVARELATIVA    
A LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓA LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓA LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓA LA MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ    530530530530////2015201520152015    DE DELEGACIÓ DE LDE DELEGACIÓ DE LDE DELEGACIÓ DE LDE DELEGACIÓ DE L''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     
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DDDD''''ATRIBUCIONS DE LATRIBUCIONS DE LATRIBUCIONS DE LATRIBUCIONS DE L ''''ALCALDE EN REGIDORS DE LA CORPORACIÓALCALDE EN REGIDORS DE LA CORPORACIÓALCALDE EN REGIDORS DE LA CORPORACIÓALCALDE EN REGIDORS DE LA CORPORACIÓ ....

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

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

Donar compte al Ple de la corporació de la resolució  dDonar compte al Ple de la corporació de la resolució  dDonar compte al Ple de la corporació de la resolució  dDonar compte al Ple de la corporació de la resolució  d ''''Alcaldia númAlcaldia númAlcaldia númAlcaldia núm ....    856856856856////2015201520152015,,,,    que diuque diuque diuque diu ::::

Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a la modificació de la Resolució 530/2015, de delegació de l'exercici d'atribucions de l'alcalde 
en regidors de la corporació,

FetsFetsFetsFets    ::::

En data 13 de juny de  2015, l'alcaldia dictà la Resolució núm. 530/2015, per la qual acorda delegar 
genèricament les funcions de direcció i gestió, en les matèries pròpies de la competència municipal 
que s'indiquen en la dita Resolució, als regidors que relaciona.

Atesa la voluntat de delegar  en la persona de M. del Mar Sánchez Martínez  les competències de:       
Salut Pública i Consum, Serveis socials i Gent Gran i Igualtat de Gènere. I en la persona de Francesc 
Arolas les competències d'Infància.

Ates el canvi organitzatiu de les competències de Cooperació i Solidaritat de l'Àrea d'Acció 
Comunitària i Benestar  a l'Àrea de Processos Estratègics i Comunicació.

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

I. L'article 10, apartat 2n., del Reglament orgànic municipal en relació amb l'article21, apartats 1 i 3 de 
la Llei 7/85, reguladora de les bases del règim local, sobre competències delegables de l'Alcaldia

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Modificar la Resolució de l'alcaldia núm. 530/2015, de 13 de juny, de delegació de l'exercici 
d'atribucions de l'alcalde en regidors de la corporació, en el sentit que l'actual redacció del punt 1 sigui 
modificada pel text següent en les persones i competències citades:

On deia:

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
Salut Pública i Serveis Socials       M.  del Mar Sánchez Martínez
Igualtat       M. del Mar Sánchez Martínez
Cooperació i Solidaritat Sílvia Rodriguez López

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
Educació Francesc Arolas Pou

Ha de dir:

ÀREA D'ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR
Salut Pública i Consum  M.  del Mar Sánchez Martínez
Serveis Socials i Gent Gran M. del Mar Sánchez Martínez
Igualtat de Gènere M.  del Mar Sánchez Martínez

ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
Educació Francesc Arolas Pou
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Infància Francesc Arolas Pou

ÀREA DE PROCESSOS ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ
Cooperació i Solidaritat Sílvia Rodriguez López

SegonSegonSegonSegon.... Autoritzar a la Secretaria per fer una refosa de les delegacions a efectes informatius

TercerTercerTercerTercer .... Acordar que les modificacions anteriors tindran efecte a partir del dia d 'avui.

QuartQuartQuartQuart....  Donar compte d'aquesta resolució en la provinent sessió plenària a celebrar .

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Notificar la resolució als interessats i als grups municipals i publicar-la en el Butlletí Oficial de 
la Província, Diari Oficial de la Generalitat , Butlletí d'Informació Municipal i tauler d'edictes municipal.  

SisèSisèSisèSisè....    Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar, amb 
caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar 
des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar recurs 
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona, 
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d 'aquesta notificació.

Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de 
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a 
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos . 

No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient ." 

Alcalde: En tot cas, la modificació és simplement especificar que el Regidor d'Educació és també 
Regidor d'Infància, i que la Regidora de Salut també ho és de Consum. Que estan aquí a la meva 
dreta, encara no us tinc ubicats del tot. 

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

Alcalde:
Bé tant, passem al punt número 7, que són aprovació de modificacions de l'acord de Ple de Cartipàs 
de l'1 de juliol  

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATA    1111    
DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2015201520152015    DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOS    
ÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMES

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

Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015 es van nomenar els representants municipals a les 
entitats i òrgans.

En data 4 de novembre de 2015, amb número de registre d'entrada 22472 el portaveu del Grup 
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Municipal d'ERC-Acció Granollers sol·licita que es modifiquin el nomenament d'un representant 
municipals corresponent al seu Grup Municipal , en la persona relacionada:

Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Marc 
Plana i Caballero

En data 10 de novembre de 2015, amb número de registre d'entrada 22854, i en data 16 de novembre, 
amb número de registre d'entrada 23169,   el portaveu del Grup Municipal de Diutadans, C's, sol·licita 
que es modifiquin diversos nomenaments de representants municipals corresponents al seu Grup 
Municipal, en les persones relacionades:

Consell Escolar Municipal Jordi 
Pavón Alvarez
Patronat del Museu de Granollers Juan 
Manuel de Vargas Delgado
C M Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat Juan 
Manuel de Vargas Delgado
Consell C Normalització Lingüística V.O. Juan 
Manuel de Vargas Delgado
Consell de la Salut Blanca 
Navarro Pacheco
Consell de Cultura de Granollers Juan 
Manuel de Vargas Delgado
Consell Municipal de Joventut Alex 
Tornell Sabater
Consell de Mobilitat Jordi 
Pavón Alvarez
Taula d'Acollida Juan 
Manuel de Vargas Delgado
Consell A Societat del Coneixement Jordi 
Pavón Alvarez
Projecte Educatiu de Granollers (PEG) Jordi 
Pavón Alvarez
Consell de la F P i l'Ocupació de Granollers Jordi Pavón Alvarez
Consell Directiu del Pla Estratègic de Granollers Juan Manuel de Vargas Delgado
Comissió de P de les Drogodependències Blanca 
Navarro Pacheco
Comissió de la Fira de l'Ascensió Jordi 
Pavón Alvarez
Comissió de Festa Major Jordi 
Pavón Alvarez
C E S P Roca Umbert Fàbrica de les Arts Juan 
Manuel de Vargas Delgado

En data 16 de novembre de 2015, amb número de registre d'entrada 23172 el portaveu del Grup 
Municipal Socialista sol·licita que es modifiquin diversos nomenaments de representants municipals 
corresponent al seu Grup Municipal, en les persones relacionades:

Consell Escolar Salvador Llobet Carles Lax
Consell Escolar Salvador Espriu Libo Luna
Projecte Educatiu de Granollers (PEG) Gemma 
Giménez
Consell Escolar Municipal Eugènia 
Anta
Consell de la F P i l'Ocupació de Granollers Josep M Junqueras

Fonaments jurídics

Article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel què s'aprova el reglament 
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d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la modificació de l'acord del Ple de data 1 de juliol de 2015, referida als representants 
dels Grups Municipal ERC-AG, Ciutadans C's i Socialista sol·licitats:

REPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMES

ÒRGANS DE GOVERN DELS ORGANISMES AUTÒNOMSÒRGANS DE GOVERN DELS ORGANISMES AUTÒNOMSÒRGANS DE GOVERN DELS ORGANISMES AUTÒNOMSÒRGANS DE GOVERN DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

Patronat del Museu de Granollers 
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-presidents (1): Mireia López Ontiveros
Vocals:
PSC-CP (1) – Teresa Llobet
CiU (1) - Lluis Sitjes i Planas 
ERC-AG-AM (1) - Guillem Pujadas i Jané
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA (1) - Arnau Torras
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Juan Manuel de Vargas Delgado, en substitució del senyor Roberto Carmany 
Valls, pel Grup Municipal Ciutadans C's

ORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIALORGANISMES ASSESSORS DE PARTICIPACIÓ SECTORIAL I TERRITORIAL

Consell Municipal Assessor de Medi Ambient i SostenibilitatConsell Municipal Assessor de Medi Ambient i SostenibilitatConsell Municipal Assessor de Medi Ambient i SostenibilitatConsell Municipal Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat

President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vicepresident: Albert Camps
Vocals:
PSC-CP (1) – Mònica Oliveres
CiU (1) - Claudia Escalè i Garrell
ERC-AG-AM  (1) - Andreu Cera i Rull
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA  (1) - Hilari Cuadriello
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Juan Manuel de Vargas Delgado, en substitució del senyor Roberto Carmany 
Valls, pel Grup Municipal Ciutadans C's

Consell Escolar MunicipalConsell Escolar MunicipalConsell Escolar MunicipalConsell Escolar Municipal
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals:
PSC-CP(1) – Gemma Giménez 
CiU (1) - Amanda Ramos i Gallego
ERC-AG-AM  (1) - Mariona Serra i Fernàndez
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA  (1) - Josep Sánchez
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Jordi Pavón Alvarez, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls, pel Grup 
Municipal Ciutadans C's
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Designar la senyora Eugènia Anta, en substitució de la senyora Gemma Giménez, pel Grup Municipal 
Socialista

Consell de Centre de Normalització Lingüística del VallèsConsell de Centre de Normalització Lingüística del VallèsConsell de Centre de Normalització Lingüística del VallèsConsell de Centre de Normalització Lingüística del Vallès    
OrientalOrientalOrientalOriental
President: Alcalde de Granollers
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals: 
PSC-CP (1) – Teresa Llobet
CiU (1) - Josep Jodar i Escalada
ERC-AG-AM  (1) - Àlex Mir i Romero
C's (1) - Juan Manuel de Vargas Delgado
CpG-CUP-PA (1) - Aleix Vidal
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Juan Manuel de Vargas Delgado, en substitució del senyor Roberto Carmany 
Valls, pel Grup Municipal Ciutadans C's

Consell de la SalutConsell de la SalutConsell de la SalutConsell de la Salut
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M.Mar Sánchez
Vocals:
PSC-CP(1) – Montse Roca
CiU (1) - Xavier Garrell i Salat
ERC-AG-AM  (1) - Rosa Guitart i Josepch
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA  (1) - Angels Vendrell
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar la senyora Blanca Navarro Pacheco, en substitució del senyor Enrique Meseguer Casas pel 
Grup Municipal Ciutadans C's

Consell de Cultura de GranollersConsell de Cultura de GranollersConsell de Cultura de GranollersConsell de Cultura de Granollers

President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Mireia López
Vocals:
PSC-CP (1) – Teresa Llobet
CiU (1) - Jordi Montserrat i Batlles
ERC-AG-AM  (1) - Pau Llobet i Roura
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA  (1) - Anna Asbert
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Juan Manuel de Vargas Delgado, en substitució del senyor Roberto Carmany 
Valls, pel Grup Municipal Ciutadans C's

Consell Municipal de JoventutConsell Municipal de JoventutConsell Municipal de JoventutConsell Municipal de Joventut
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Sílvia Rodríguez
Vocals:
PSC-CP (1) – Marc Espín
CiU (1) - Marius Rodríguez de Lizana i Catafal
ERC-AG-AM (1) - Josep Maria Catot i Rueda
C's (1) - Juan Manuel de Vargas Delgado
CpG-CUP-PA  (1) - Roger Vergés
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Alex Tornell Sabater en substitució del senyor Juan Manuel de Vargas Delgado,, 
pel Grup Municipal Ciutadans C's
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Consell de MobilitatConsell de MobilitatConsell de MobilitatConsell de Mobilitat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Juanma Segovia
Vocals:
PSC-CP (1) – Albert Camps
CiU (1) - Enric Tarradellas Giménez
ERC-AG-AM (1) - Andreu Cera i i Rull
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA  (1) - Pep Medina
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Jordi Pavon Alvarez, en substitució del senyor Enrique Meseguer Casas pel Grup 
Municipal Ciutadans C's

Consell Municipal de Cooperació i SolidaritatConsell Municipal de Cooperació i SolidaritatConsell Municipal de Cooperació i SolidaritatConsell Municipal de Cooperació i Solidaritat
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Sílvia Rodríguez
Vocals:
PSC-CP (1) – Eugenia Anta
CiU (1) - Marta Camp i Barnaus
ERC-AG-AM (1) - Pep Mur i Planas
C's (1) - Juan Manuel de Vargas Delgado
CpG-CUP-PA  (1) - Mar Macias
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Marc Plana i Caballero, en substitució del senyor Pep Mur i Plana. pel Grup 
Municipal ERC-AG-AM

Taula dTaula dTaula dTaula d ''''AcollidaAcollidaAcollidaAcollida
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Rudy Benza
Vocals:
PSC-CP (1) – Pietat Sanjuán
CiU (1) - Marta Granollers i Hernández
ERC-AG-AM (1) - Ahmadou Tidiane i Diallo
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA  (1) - Esteban Martínez
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Juan Manuel de Vargas Delgado, en substitució del senyor Roberto Carmany 
Valls, pel Grup Municipal Ciutadans C's

Consell Assessor per a la Societat del ConeixementConsell Assessor per a la Societat del ConeixementConsell Assessor per a la Societat del ConeixementConsell Assessor per a la Societat del Coneixement
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Jordi Terrades
Vocals:
PSC-CP (1) – M Mar Canelo 
CiU (1) - Marta Vidal i Marco
ERC-AG-AM (1) - Sandro Bosch i Argilagós
C's (1) - Juan Manuel de Vargas Delgado
CpG-CUP-PA  (1) - Aleix Vidal
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Jordi Pavon Alvarez, en substitució del senyor Juan Manuel de Vargas Delgado  
pel Grup Municipal Ciutadans C's

Projecte Educatiu de GranollersProjecte Educatiu de GranollersProjecte Educatiu de GranollersProjecte Educatiu de Granollers     ((((PEGPEGPEGPEG))))
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals:
PSC-CP (1) – Eugenia Anta
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CiU (1) - Albert Jiménez i Cabezas
ERC-AG-AM (1) - Laura Gutiérrez i González
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA  (1) - Oriol Foz
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Jordi Pavon Alvarez, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls  pel Grup 
Municipal Ciutadans C's
Designar la senyora Gemma Giménez, en substitució de la senyora Eugenia Anta, pel Grup Municipal 
Socialista

Consell de la Formació Professional i lConsell de la Formació Professional i lConsell de la Formació Professional i lConsell de la Formació Professional i l ''''Ocupació de GranollersOcupació de GranollersOcupació de GranollersOcupació de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Francesc Arolas
Vocals:
PSC-CP (1) – Pietat Sanjuán
CiU (1) - Manel Roma i Solvez
ERC-AG-AM (1) - Chakir El Homrani i Lesfar
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA  (1) - Albert Pons
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Jordi Pavon Alvarez, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls  pel Grup 
Municipal Ciutadans C's

Designar el senyor Josep M Junqueras, en substitució de la senyora Pietat Sanjuán, pel Grup 
Municipal Socialista

Consell Directiu del Pla Estratègic de GranollersConsell Directiu del Pla Estratègic de GranollersConsell Directiu del Pla Estratègic de GranollersConsell Directiu del Pla Estratègic de Granollers
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Alba Barnusell
Vocals:
PSC-CP (1) – Mònica Oliveres
CiU (1) - Àlex Sastre i Prieto
ERC-AG-AM (1) - Núria Maynou i Hernández
C's (1) - Enrique Meseguer Casas
CpG-CUP-PA (1) - Alberto Segura
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Juan Manuel de Vargas Delgado, en substitució del senyor Enrique Meseguer 
Casas, pel Grup Municipal Ciutadans C's

Consell Escolar de CentresConsell Escolar de CentresConsell Escolar de CentresConsell Escolar de Centres ::::

CEIP SALVADOR ESPRIU Andrea Canelo

Designar la senyora Libo Luna, en substitució de la senyora Andrea Canelo, pel Grup Municipal 
Socialista

ESC. MPAL SALVADOR LLOBET Álvaro Ferrer

Designar el senyor Carles Lax, en substitució del senyor Alvaro Ferrer, pel Grup Municipal Socialista

COMISSIONS SECTORIALSCOMISSIONS SECTORIALSCOMISSIONS SECTORIALSCOMISSIONS SECTORIALS

Comissió de Prevenció de les DrogodependènciesComissió de Prevenció de les DrogodependènciesComissió de Prevenció de les DrogodependènciesComissió de Prevenció de les Drogodependències
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: M. Mar Sánchez
Vocals:
PSC-CP (1) – Rudy Benza
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CiU (1) - Elisabet Deig i Comerma
ERC-AG-AM (1) - Quim Bosch i Marcet
C's (1) - Roberto Carmany Valls
CpG-CUP-PA  (1) - Xavi Garcia
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar la senyora Blanca Navarro Pacheco, en substitució del senyor Roberto Carmany Valls  pel 
Grup Municipal Ciutadans C's

Comissió de la Fira de lComissió de la Fira de lComissió de la Fira de lComissió de la Fira de l ''''AscensióAscensióAscensióAscensió     
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Andrea Canelo
Vocals:
PSC-CP (1) – Alba Barnusell 
CiU (1) - Albert Canet i Calderó
ERC-AG-AM (1) - Josep Maria Massons i Puig
C's (1) - Ruben Godino Perez
CpG-CUP-PA  (1) - Hilari Cuadriello
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Jordi Pavon Alvarez, en substitució del senyor Ruben Godino Perez pel Grup 
Municipal Ciutadans C's

Comissió de Festa MajorComissió de Festa MajorComissió de Festa MajorComissió de Festa Major
President: Alcalde de Granollers - Josep Mayoral
Vicepresident: Mireia López
Vocals:
PSC-CP (1) – Sílvia Rodríguez
CiU (1) - Joan Estapé i Cerdaña
ERC-AG-AM (1) - Estel Armengol i Ginestí
C's (1) - Ruben Godino Perez
CpG-CUP-PA (1) - Roger Vergés
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Jordi Pavon Alvarez, en substitució del senyor Ruben Godino Perez pel Grup 
Municipal Ciutadans C's

Comissió Especial de Seguiment del Projecte Roca Umbert Fàbrica de les ArtsComissió Especial de Seguiment del Projecte Roca Umbert Fàbrica de les ArtsComissió Especial de Seguiment del Projecte Roca Umbert Fàbrica de les ArtsComissió Especial de Seguiment del Projecte Roca Umbert Fàbrica de les Arts
President: Alcalde de Granollers – Josep Mayoral
Vice-president: Alba Barnusell
Vocals:
PSC-CP (1) – Mireia López
CiU (1) - Sónia Guitérrez i González
ERC-AG-AM (1) - Núria Maynou i Hernández
C's (1) - Roberto Carmany Valls 
CpG-CUP-PA  (1) - Joan Gener
PP (1) - José Maria Moya Losilla

Designar el senyor Juan Manuel de Vargas Delgado, en substitució del senyor Roberto Carmany 
Valls, pel Grup Municipal Ciutadans C's

SegonSegonSegonSegon.  Autoritzar a la Secretaria per fer una refosa de les delegacions a efectes informatius .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-        Notificar aquest acord a les persones designades en representació de cada grup municipal 
per a formar part dels consells sectorials indicats i a les persones que ostentaven la citada 
representació fins a aquest moment.   

Alcalde: D'acord. Per tant, introduïm aquestes modificacions proposades per Esquerra, per PSC i per 
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Ciutadans. I que quedaran incorporades en el Cartipàs Municipal. És un tema que està fet de conjunt i 
de comú acord entre els Grups i per tant ni es discuteix i té la votació favorable de tots els Grups .

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Passem al punt número 8, en el qual es designa a l'Ajuntament de Granollers com a membre 
de la Junta General del Consell d'Administració i es designa el seu representant en la societat Vallés 
Oriental Televisió  

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A DESIGNACIÓ DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM AAJUNTAMENT DE GRANOLLERS COM A    
MEMBRE DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL DMEMBRE DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL DMEMBRE DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL DMEMBRE DE LA JUNTA GENERAL I DEL CONSELL D''''ADMINISTRACIÓ I DESIGNACIÓ DEL SEUADMINISTRACIÓ I DESIGNACIÓ DEL SEUADMINISTRACIÓ I DESIGNACIÓ DEL SEUADMINISTRACIÓ I DESIGNACIÓ DEL SEU    
REPRESENTANT DE LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLUREPRESENTANT DE LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLUREPRESENTANT DE LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLUREPRESENTANT DE LA SOCIETAT VALLÈS ORIENTAL TELEVISIÓ SLU ....

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

I. En data 25 d'abril de 2006, el Ple de l'Ajuntament  va aprovar la constitució del Consorci per a la 
gestió de la Televisió digital terrestre de la demarcació de Granollers i l'aprovació dels seus 
estatuts, modificats posteriorment en data  15 d'octubre de 2009.

II. El Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
Demarcació de Granollers està format pels Ajuntaments de :

Granollers
Les Franqueses del Vallès
Caldes de Montbui
Canovelles
La Garriga
La Roca del Vallès
Bigues i Riells
Cànoves i Samalús
Aiguafreda

III. En compliment d’allò que disposa l’article 38.c del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es 
fa necessària la designació dels representats de l’Ajuntament als diferents ens i entitats, dins del 
termini de trenta dies comptadors des de l’acte de constitució de govern de la corporació .

IV. Amb data 1 de juliol de 2015 aquest Ajuntament va aprovar com a representat del Consorci 
Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de 
Granollers al Sr. Josep Mayoral  Antigas.

V. El Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
Demarcació de Granollers va aprovar amb data 22 de juliol de 2015 la constitució dels òrgans de 
govern del Consorci :

a. PlePlePlePle del Consorci Teledigital Granollers amb els seus corresponents representants  :

Ajuntament de Granollers  Josep Mayoral Antigas
Ajuntament de les Franqueses del Vallès Francesc Colomé Tenas
Ajuntament de Caldes de Montbui Núria Carné Navarro
Ajuntament de Canovelles José Orive Vélez
Ajuntament de La Garriga         Meritxell Budó Pla
Ajuntament de La Roca del Vallès Xavier del Villar Berenguel
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Ajuntament de Bigues i Riells Joan Moreno León
Ajuntament de Cànoves i Samalús Carme Barrio Julio
Ajuntament d’Aiguafreda Joan Vila Matabacas

b. Comissió ExecutivaComissió ExecutivaComissió ExecutivaComissió Executiva del Consorci Teledigital Granollers amb els seus corresponents 
representants :

Ajuntament de Granollers Josep Mayoral Antigas
Ajuntament de les Franqueses del Vallès Francesc Colomé Tenas
Ajuntament de Caldes de Montbui Núria Carné Navarro
Ajuntament de Canovelles José Orive Vélez
Ajuntament de La Garriga         Meritxell Budó Pla
Ajuntament de La Roca del Vallès Xavier del Villar Berenguel
Ajuntament de Bigues i Riells Joan Moreno León
Ajuntament de Cànoves i Samalús Carme Barrio Julio
Ajuntament d’Aiguafreda Joan Vila Matabacas

c. PresidentPresidentPresidentPresident  del Consorci i els seus òrgans de govern :

L’Ajuntament de Granollers representat pel senyor Josep Mayoral Antigas.

d. VicepresidentaVicepresidentaVicepresidentaVicepresidenta  del Consorci i els seus òrgans de govern :

L’Ajuntament de les Franqueses del Vallès representat pel senyor Francesc Colomé Tenas

VI. La societat depenent del Consorci, Vallès Oriental Televisió SLU, va aprovar amb data 18 
d’octubre de 2011 la constitució dels òrgans de gestió de la societat  :

a. Junta GeneralJunta GeneralJunta GeneralJunta General de la societat Vallès Oriental Televisió SLU amb els seus corresponents 
representats :

Ajuntament de Granollers Josep Mayoral Antigas
Ajuntament de les Franqueses del Vallès Francesc Colomé Tenas
Ajuntament de Caldes de Montbui Núria Carné Navarro
Ajuntament de Canovelles José Orive Vélez
Ajuntament de La Garriga         Meritxell Budó Pla
Ajuntament de La Roca del Vallès Xavier del Villar Berenguel
Ajuntament de Bigues i Riells Joan Moreno León
Ajuntament de Cànoves i Samalús Carme Barrio Julio
Ajuntament d’Aiguafreda Joan Vila Matabacas

b. Consell d’AdministracióConsell d’AdministracióConsell d’AdministracióConsell d’Administració de la societat Vallès Oriental Televisió SLU amb els seus 
corresponents representats :

Ajuntament de Granollers Josep Mayoral Antigas
Ajuntament de les Franqueses del Vallès Francesc Colomé Tenas
Ajuntament de Caldes de Montbui Núria Carné Navarro
Ajuntament de Canovelles José Orive Vélez
Ajuntament de La Garriga         Meritxell Budó Pla
Ajuntament de La Roca del Vallès Xavier del Villar Berenguel
Ajuntament de Bigues i Riells Joan Moreno León
Ajuntament de Cànoves i Samalús Carme Barrio Julio
Ajuntament d’Aiguafreda Joan Vila Matabacas

c. Com a PresidentPresidentPresidentPresident  de la societat Vallès Oriental Televisió SLU i els seus òrgans de govern, 
Junta i Consell d’Administració :

l’Ajuntament de Granollers representat pel senyor Josep Mayoral Antigas.

d. Com a VicepresidentVicepresidentVicepresidentVicepresident  de la societat Vallès Oriental Televisió SLU i els seus òrgans de govern, 
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Junta i Consell d’Administració, :

l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès representat pel senyor Francesc Colomé Tenas

VII. La societat Vallès Oriental Televisió SLU ha sol·licitat, amb número de registre d'entrada  17.292 
de 03/08/2015, que aquest Ajuntament procedeixi a l’acceptació de la designació com a membre 
del Consell d’Administració i Junta General de l’esmentada societat per tal de registrar 
degudament el nomenament d’aquest Ajuntament en els òrgans de gestió de la societat davant el 
Registre Mercantil de Barcelona.

VIII.Atès designació i acceptació de la persona que representarà aquest Ajuntament dins els òrgans 
de la societat.

FONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRETFONAMENTS DE DRET ....

1. L’article 141 del Reglament del Registre Mercantil sobre l’acceptació dels consellers designats .

2. L’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

3. L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. Acceptar la designació d’aquest Ajuntament com a membre de la Junta General de Vallès 
Oriental Televisió SLU pel mateix temps que aquest Ajuntament ostenti la condició de membre del Ple 
del Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la 
Demarcació de Granollers.  

SegonSegonSegonSegon. Acceptar la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell d’Administració de 
Vallès Oriental Televisió SLU pel mateix temps que aquest Ajuntament ostenti la condició de membre 
de la Comissió Executiva del Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital 
Local Pública de la Demarcació de Granollers. 

TercerTercerTercerTercer. Designar persona física representant d’aquest Ajuntament en el Consell d’Administració i 
Junta General de Vallès Oriental Televisió SLU al senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde-president de 
l'Ajuntament de Granollers, casat, major d’edat i amb adreça a la Plaça de la Porxada, 6, amb DNI 
36501040V. 

QuartQuartQuartQuart. Notificar el present acord plenari a la societat Vallès Oriental Televisió SLU per procedir a 
l’elevació a públic de l’acord social i es registri degudament els nomenaments davant el Registre 
Mercantil de Barcelona.  

Alcalde: Casat?     

Secretari: Ho posa aquí Alcalde  

Alcalde: M'han descobert. Bé, en tot cas, sí que hi ha demanades intervencions. Sí? La CUP, Partit 
Popular, Ciutadans no volen intervenir? Esquerra Republicana qui vol intervenir, endavant 

Senyor Mur: En tot cas de forma, gràcies Alcalde, en tot cas de forma molt breu i també només per 
aprofitar, perquè segurament ja no hi ha una relació absolutament directa però en tot cas per aprofitar 
que estem fent aquests nomenaments de VOTV per demanar que precisament aquesta televisió, que 
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és una televisió pública, comarcal, intensifiqui la diversitat, que intensifiqui donar més opcions a més 
veus dins la comarca. Segurament és una tasca complexa i difícil perquè abasta molts municipis, i 
suposo que a vegades és difícils donar cobertura a tothom. Però a vegades hem tingut la sensació des 
d'Esquerra Republicana que no hi ha hagut una cobertura prou correcta i per tant des d'aquesta 
perspectiva que com a membre d'aquest Consorci Teledigital de Granollers vetlli perquè les veus de 
les diferents persones que formen aquesta comarca i que estem representades en aquesta televisió 
existeixen, s'intensifiquin. Només això, gràcies.

Alcalde: No se si hi ha algun altre Grup Municipal que vol intervenir. En tot cas aquest cas com que la 
persona que representarà a l'Ajuntament en el Consorci sóc jo mateix, només indicar que òbviament 
aquesta és la voluntat, però hem de recordar que són 9 els municipis que formen part del Consorci i el 
que fa bàsicament doncs aquest Consorci és atendre el servei públic que hi ha al voltant dels 
ajuntaments, dels consistoris, i de la societat d'aquests 9 municipis.
 
I en tot cas dir que la pluralitat de l'organisme és total, en tot cas hi ha una presidència, que ostento jo, 
però hi ha també una vicepresidència que l'ostenta l'Alcalde de les Franqueses i una altra 
vicepresidència que l'ostenta la regidora de Caldes de Montbui, buscant aquesta presència de tots els 
Grups Municipals, de tots els partits polítics representants en les alcaldies d 'aquests consistoris per fer 
aquesta feina.

I alhora, també recordar que existeix un Consell Assessor, en el que hi han integrats tots els Grups 
Municipals amb representació a la comarca, amb representació als 9 municipis per ser exactes, que 
és el que ens diu la Llei, i alhora també representants de la societat civil d'aquests nou municipis per 
tal de fer aquesta feina de garantir la pluralitat i la diversitat, i alhora també jo crec que caldrà fer un 
exercici també col·lectiu per tal de què ara som 9 municipis, jo crec que consolidats, i el que es tracta 
és de mirar endavant i d'aconseguir ampliar el nombre de municipis que formen part d'aquest 
Consorci, però aquesta és una feina que haurem de fer tots plegats, òbviament jo com a President 
haure d'impulsar, però és una feina que correspon a tota la gent que tenim Grups Municipals doncs 
treballant en aquest entorn. En tot cas, sí que s'ha demanat votació, si no vaig errat.
 
APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313))))    i Ci Ci Ci C''''ssss    ((((2222))));;;;    6666    abstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,        CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    iiii    4444    
vots en contra del Grup Municipal CIUvots en contra del Grup Municipal CIUvots en contra del Grup Municipal CIUvots en contra del Grup Municipal CIU     ((((4444))))

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, es tracta de presentar una 
modificació de crèdit, 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

9999).-).-).-).-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    40404040////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 11.100,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 40/2015.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 40/2015 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 11.100,00€, amb el detall següent:

      

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

Alcalde: Molt bé, aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha demanada votació  

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    19191919    vots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((4444))))    i Ci Ci Ci C''''ssss    ((((2222))));;;;    iiii    6666    abstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))), ,, ,, ,, ,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    iiii    
PPPPPPPP    ((((1111))))

Alcalde: Passem al punt número 10, és un dictamen a partir del qual es modifiquen uns articles 
determinats del Conveni col·lectiu del personal funcionari i personal laboral de l'Ajuntament per tal de 
donar resposta a un acord i a una negociació que en el seu dia es va fer i que avui troba la seva 
expressió en aquest acord. Endavant  Secretari.

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A A LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLESDICTAMEN RELATIU A A LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLESDICTAMEN RELATIU A A LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLESDICTAMEN RELATIU A A LA MODIFICACIÓ DELS ARTICLES    19191919....2222....BBBB)))),,,,    25252525....AAAA)))),,,,    25252525....MMMM))))    I TAULAI TAULAI TAULAI TAULA    
TERCERA DE LTERCERA DE LTERCERA DE LTERCERA DE L''''ANNEXANNEXANNEXANNEX    1111    DE LDE LDE LDE L''''ACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI IACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI IACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI IACORD DE CONDICIONS DEL PERSONAL FUNCIONARI I    
CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LCONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LCONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE LCONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS ....

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

Atès que el passat mes d’abril, en sessió plenària del dia 28, es deixa damunt la taula una proposta de 
modificació de l’Acord de condicions del personal funcionari .

Atès que en la mateixa sessió plenària s’aprova una moció relativa al dictamen de la Comissió 
Informativa de Govern i Economia sobre la modificació dels articles 25, 25.A), 25.M), Annex 1 “Altres 
complements” en relació al complement de tornicitat i festivitat de l’Acord de condicions del personal 
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funcionari de l’Ajuntament de Granollers, que en la seva part dispositiva diu:

“PRIMER. Deixar sobre la taula el dictamen esmentat, atès l’informe suspensiu i desfavorable emès el 
dia 27 d’abril de 2015 per la Intervenció i la Secretaria municipal , que s’ha transcrit.
SEGON. Elevar l’esmentat dictamen a la direcció General de Política financera , Assegurances i Tresor 
del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, per tractar-se de l’òrgan 
de control competent, a l’objecte que dirimeixi la discrepància en el dictamen i els informes 
suspensius.
TERCER. Iniciar el procediment de valoració de llocs de treball parcial del personal que es vegi 
afectat pels complements de festivitat i de tornicitat, exclusivament pel que fa a aquest dos conceptes, 
sense perjudici de la valoració de llocs de treball definitiva. Delegar a la Junta de Govern Local la 
instrucció per la tramitació i aprovació de la valoració de llocs de treball esmentada, i una vegada 
aprovada per aquesta, adjuntar-ho a la petició de dictamen de la direcció General de Política 
Financera de la Generalitat de Catalunya.
QUART. Requerir la tramitació per part de l’òrgan competent, de la modificació pressupostària 
necessària per tal de dotar de crèdit pressupostari adequat i suficient per donar compliment al 
dictamen esmentat cas que el pronunciament de l’òrgan competent de la Generalitat fos favorable, o 
alternativament en el moment en que es modifiquin les condicions legals que sustenten l’informe 
suspensiu.”

Atès que la Corporació va contractar l’empresa “Estratègia Local” per fer l’estudi de valoració de llocs 
de treball parcial del personal que es vegi afectat pels complements de festivitat i de tornicitat i que 
l’empresa ha lliurat “L’estudi de la problemàtica existent en relació a la demanda sindical de“L’estudi de la problemàtica existent en relació a la demanda sindical de“L’estudi de la problemàtica existent en relació a la demanda sindical de“L’estudi de la problemàtica existent en relació a la demanda sindical de    
modificació de diversos article de l’acord de condicions del personal funcionari i del convenimodificació de diversos article de l’acord de condicions del personal funcionari i del convenimodificació de diversos article de l’acord de condicions del personal funcionari i del convenimodificació de diversos article de l’acord de condicions del personal funcionari i del conveni    
col·lectiu vigents sobre els complements de tornicitat i festivitat i propostes d’actuació”col·lectiu vigents sobre els complements de tornicitat i festivitat i propostes d’actuació”col·lectiu vigents sobre els complements de tornicitat i festivitat i propostes d’actuació”col·lectiu vigents sobre els complements de tornicitat i festivitat i propostes d’actuació”....    Treball que 
s’adjunta a l’expedient de Ple.

Les propostes de modificació de l’acord de condicions i conveni col·lectiu que es deriven de la 
proposta d’Estrategia Local són:

1. Esmenes a l’article 19 de l’acord de condicions i conveni col·lectiu :

De l’article 19.2.b) de l’acord de condicions i del conveni col·lectiu  , que diu:    

““““Complement específic: està destinat a retribuir les condicions particulars dels  llocs de treball  
atenent l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat o les 
condicions en què es desenvolupa el treball (perillositat i/o penositat). Aquest complement ha de 
figurar a la relació de llocs de treball  (o en qualsevol altre instrument organitzatiu similar ). Aquest 
complement és d’índole funcional i la seva percepció depèn exclusivament de l’exercici de l’activitat  
professional i del lloc de treball assignat , per la qual cosa no té caràcter consolidable.  ”, 

Es proposa eliminar la frase::::

“Aquest complement ha de figurar a la relació de llocs de treball  (o en qualsevol altre instrument 
organitzatiu similar).” 

Es proposa afegir al final del paràgraf la frase següent: 

“Aquest complement ha de valorar tots els continguts específics del lloc de treball que constin a la  
relació de llocs de treball i fitxes descriptives dels llocs de treball . A efectes de recollir amb precisió 
la diversitat i heterogeneïtat de components d’aquest complement, sense alterar el seu caràcter de 
complement únic, serà desglossat en Trams per a cada un dels seus elements diferenciats. Tots i 
cada un d’aquests trams han de tenir quanties justificades per la corresponent valoració de llocs de  
treball. El Tram General d’aquest Complement Específic, que retribueix les condicions específiques  
del lloc de treball pel que fa a la dificultat tècnica , el grau de dedicació, la responsabilitat i la 
incompatibilitat no contingudes en cap dels altres Trams, consta a la Relació de Llocs de Treball . 
Els altres Trams del Complement Específic consten a l’Article  25 d’aquest Acord/Conveni”

2. Esmenes a l’article 25.a) de l’acord de condicions i conveni col·lectiu

Es proposa eliminar    el paràgraf de l’article 25.a): 
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a) Complement de festivitat, aplicable a tot el personal funcionari/laboral que treballi dissabtes, 
diumenges o festius. S’estableix un complement mensual en funció dels dies planificats i efectivament  
realitzats anualment, d’acord amb el barem següent: 
-1er tram: fins a 32 dies 51,22 euros/mes 
-2on tram: de 33 a 65 dies 102,70 euros/mes 
-3er tram: més de 65 dies 153,62 euros/mes 
En relació amb el col·lectiu de la Policia Local, es garanteix que en tot cas, si per raons de caràcter 
organitzatiu es modifiquen els actuals quadrants horaris que repercuteixen en el còmput anual de dies 
festius, es cobrarà en tots els casos el primer tram (fins a 32 dies festius anuals) i es passarà a cobrar 
el segon tram quan es superin els 32 dies festius anuals (33 dies anuals).

Es proposa modificar el redactat amb el següent:

“a) Complement específic - Tram Disponibilitat per al treball en festiu. Aplicable a tot el personal 
funcionari que ocupi llocs de treball que tinguin documentada en la fitxa descriptiva del lloc de treball 
la DISPONIBILITAT per a la realització de jornades normals de treball en dia de festa , donat que és un 
requisit imprescindible per necessitats del servei, estrictament lligat a les funcions del lloc de treball; 
aquestes jornades de treball en dia de festa hauran de ser programades amb antelació llevat de raons 
de força major, i el funcionari no podrà negar-se a realitzar-les llevat de causes mèdiques, permisos o 
vacances prèviament documentats i aprovats; l’import del complement, per a tots els grups de 
classificació, acreditat en la valoració tècnica aprovada, és de 111,10 € mensuals”

“a’) Complement específic - Tram Compensació per dia de treball en festiu. Aplicable a tot el personal 
funcionari que realitzi per necessitats justificades del servei alguna jornada normal de treball en dia de 
festa; l’import del complement, per a tots els grups de classificació, acreditat en la valoració tècnica 
aprovada, és de 21,89 € per cada jornada programada de treball en festiu, que serà abonat en nòmina 
al final de cada mes. En cap cas es podrà pagar aquest complement (complement específic, tram 
compensació) a un treballador/a que substitueixi a un altre en el seu dia festiu programat”

3. Esmenes a l’article 25.m) de l’acord de condicions i conveni col·lectiu .
Es proposa modificar el contingut de l’article 25.m) i eliminar el text que diu: 

"Complement de tornicitat . L’import d’aquest complement és de 45,09€ mensuals".

Es proposa el redactat següent a l’article 25.m): 

“m) Complement específic – Tram Tornicitat. Aplicable a tot el personal funcionari que ocupi llocs de 
treball que tinguin documentada en la fitxa descriptiva del lloc de treball la DISPONIBILITAT per al 
treball a torns, donat que és un requisit imprescindible per necessitats del servei estrictament lligades 
a les funcions descrites; els torns de treball i rotacions seran programats amb antelació llevat de raons 
de força major, i el funcionari no podrà negar-se a realitzar-los llevat de causes mèdiques prèviament 
documentades que en justifiquin l’exempció; l’import del complement, per a tots els grups de 
classificació, acreditat en la valoració tècnica aprovada, és de 105,90€ mensuals”

4. Esmenes al Capítol 13, Annexos, a l’Annex 1. 

Es proposa modificar a la Taula tercera, on diu “Complement Específic” ha de dir: “Complement 
Específic – Tram General” 

Es proposa a l’última Taula, "Altres complements", eliminar: 

“Complement de festivitat: 
1er tram: fins a 32 dies festius anuals, 51,22 € mensuals; 
2on tram: de 33 a 65 dies festius anuals, 102,70 € mensuals; 
3er tram: més de 65 dies festius anuals, 153,62 € mensuals 

Complement de tornicitat de la Policia Local 45,09 € mensuals” 

En el seu lloc, es proposa aprovar el redactat pel següent:
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Complement específic - Tram Disponibilitat per al treball en festiu . 111,10€ mensuals
Complement específic - Tram Compensació per dia programat en festiu. 21,89 € per cada jornada 
programada en festiu
Complement específic – Tram Tornicitat. 105,90€ mensuals

Atès que s’ha negociat el seu contingut amb la representació sindical i s’ha arribat a un acord . 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Es troben continguts en els informes emesos per part de secretaria i intervenció del dia 25 de març de 
2014, de la cap de servei de recursos humans del dia 21 de març de 2014 i de l’informe emès per 
Estratègia 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 el nou redactat de l’article 19.2.b) de l’acord de condicions i del conveni col·lectiu amb 
el redactat següent: 

“Complement específic: està destinat a retribuir les condicions particulars dels  llocs de treball atenent 
l’especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat o les condicions 
en què es desenvolupa el treball (perillositat i/o penositat). Aquest complement és d’índole funcional i 
la seva percepció depèn exclusivament de l’exercici de l’activitat professional i del lloc de treball 
assignat, per la qual cosa no té caràcter consolidable. Aquest complement ha de valorar tots els 
continguts específics del lloc de treball que constin a la relació de llocs de treball i fitxes descriptives 
dels llocs de treball. A efectes de recollir amb precisió la diversitat i heterogeneïtat de components 
d’aquest complement, sense alterar el seu caràcter de complement únic, serà desglossat en Trams 
per a cada un dels seus elements diferenciats. Tots i cada un d’aquests trams han de tenir quanties 
justificades per la corresponent valoració de llocs de treball. El Tram General d’aquest Complement 
Específic, que retribueix les condicions específiques del lloc de treball pel que fa a la dificultat tècnica, 
el grau de dedicació, la responsabilitat i la incompatibilitat no contingudes en cap dels altres Trams, 
consta a la Relació de Llocs de Treball. Els altres Trams del Complement Específic consten a l’Article 
25 d’aquest Acord/Conveni”

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar el nou redactat de l’article 25.a) de l’acord de condicions i del conveni col·lectiu amb 
el redactat següent:

a) Complement específic - Tram Disponibilitat per al treball en festiu. Aplicable a tot el personal 
funcionari (laboral) que ocupi llocs de treball que tinguin documentada en la fitxa descriptiva del lloc 
de treball la DISPONIBILITAT per a la realització de jornades normals de treball en dia de festa, donat 
que és un requisit imprescindible per necessitats del servei, estrictament lligat a les funcions del lloc 
de treball; aquestes jornades de treball en dia de festa hauran de ser programades amb antelació 
llevat de raons de força major, i el funcionari no podrà negar-se a realitzar-les llevat de causes 
mèdiques, permisos o vacances prèviament documentats i aprovats; l’import del complement, per a 
tots els grups de classificació, acreditat en la valoració tècnica aprovada, és de 111,10 € mensuals”

“a’) Complement específic - Tram Compensació per dia de treball en festiu. Aplicable a tot el personal 
funcionari que realitzi per necessitats justificades del servei alguna jornada normal de treball en dia de 
festa; l’import del complement, per a tots els grups de classificació, acreditat en la valoració tècnica 
aprovada, és de 21,89 € per cada jornada programada de treball en festiu, que serà abonat en nòmina 
al final de cada mes. En cap cas es podrà pagar aquest complement (complement específic, tram 
compensació) a un treballador/a que substitueixi a un altre en el seu dia festiu programat”

 TercerTercerTercerTercer ....    Aprovar el nou redactat de l’article 25.m) de l’acord de condicions i del conveni col·lectiu amb 
el redactat següent:

“m) Complement específic – Tram Tornicitat. Aplicable a tot el personal funcionari que ocupi llocs de 
treball que tinguin documentada en la fitxa descriptiva del lloc de treball la DISPONIBILITAT per al 
treball a torns, donat que és un requisit imprescindible per necessitats del servei estrictament lligades 
a les funcions descrites; els torns de treball i rotacions seran programats amb antelació llevat de raons 
de força major, i el funcionari no podrà negar-se a realitzar-los llevat de causes mèdiques prèviament 
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documentades que en justifiquin l’exempció; l’import del complement, per a tots els grups de 
classificació, acreditat en la valoració tècnica aprovada, és de 105,90€ mensuals”

QuartQuartQuartQuart....    Aprovar la modificació del Capítol  13, Annex 1 modificant a la Taula tercera, on diu 
“Complement Específic” ha de dir: “Complement Específic – Tram General” 

Es proposa a l’última Taula, "Altres complements", eliminar: 

“Complement de festivitat: 
1er tram: fins a 32 dies festius anuals, 51,22 € mensuals; 
2on tram: de 33 a 65 dies festius anuals, 102,70 € mensuals; 
3er tram: més de 65 dies festius anuals, 153,62 € mensuals 

Complement de tornicitat de la Policia Local 45,09 € mensuals” 

En el seu lloc, aprovar el redactat pel següent:

Complement específic - Tram Disponibilitat per al treball en festiu . 111,10€ mensuals
Complement específic - Tram Compensació per dia programat en festiu. 21,89 € per cada jornada 
programada en festiu
Complement específic – Tram Tornicitat. 105,90€ mensuals

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Determinar la data d’efectes de les modificacions el dia 1 de maig de 2015.

SisèSisèSisèSisè....    Trametre còpia de les modificacions al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya , 
als efectes de la seva publicació.

SetèSetèSetèSetè....    Notificar aquesta resolució a la presidenta del Comitè d’empresa. Notificar a les persones 
interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

Alcalde: En tot cas aquest és un tema explicat i debatut a la Comissió Informativa no hi ha petició 
d'intervenció, si petició de votació Vots a favor? Qui ha demanat votació? Unanimitat. En tot cas s'ha 
demanat votació, no se qui ha sigut, però s'ha demanat votació. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: passem al següent punt, que és el punt 11, és un dictamen relatiu a desestimar un recurs que 
va interposar en el seu dia el Grup Municipal de Crida per Granollers -CUP, contra l'aprovació d'un 
dictamen relatiu a la modificació de llocs de treball i que va ser aprovat en el Ple del dia 29 de 
setembre. Senyor Secretari.

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PELDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PELDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PELDICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL    
GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERSGRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERSGRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERSGRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER GRANOLLERS----CUP CONTRA LCUP CONTRA LCUP CONTRA LCUP CONTRA L''''APROVACIÓ DELAPROVACIÓ DELAPROVACIÓ DELAPROVACIÓ DEL    
DICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A LA MODIFICACIÓ     03030303////2015201520152015    DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DELDE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DELDE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DELDE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL    
PERSONAL DE LPERSONAL DE LPERSONAL DE LPERSONAL DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    PEL PLE DEL DIAPEL PLE DEL DIAPEL PLE DEL DIAPEL PLE DEL DIA    29292929    DE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DEDE SETEMBRE DE    
2015201520152015

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

Atès que en data 20 d'octubre de 2015, per registre d'entrada núm. 2015022146, el Grup Municipal 
Crida per Granollers-CUP, presenta un recurs de reposició contra l'aprovació del Dictamen relatiu a la 
modificació 03/2015 de la relació de llocs de treball del personal de l 'Ajuntament de Granollers, pel Ple 
del dia 29 de setembre de 2015....
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Vist l'informe emès pel Tècnic d'Assessorament Jurídic del Servei de Recursos Humans que diu:
 
"En relació al recurs de reposició interposat pel grup municipal de la CUP contra  l’aprovació 
mitjançant acord plenari de data 29 de setembre de 2015 de la modificació de la relació de llocs de 
treball , el Tècnic que sotasigna emet el següent 

INFORMEINFORMEINFORMEINFORME    

Antecedents de fetAntecedents de fetAntecedents de fetAntecedents de fet     

Atès  el recurs de reposició interposat en data 29 d’octubre de 2015  pel grup municipal CUP contra 
l’acord de Ple d’aquest ajuntament de data 29 de setembre de 2015 , en el que s’al·lega en relació a la 
creació de determinats llocs de treball : Cap de Servei de Cultura i Joventut  , Cap de Servei 
d’Organització i Serveis Tecnològics , Tècnic/a Mitjà/ana de Logística , i el Tècnic d’Assessorament 
jurídic que no es poden establir aquests llocs de treballs per ser coberts per personal eventual de 
confiança i que entenen que es tracten de llocs de treball de direcció professional i per tant no haurien 
de ser coberts per una direcció política sinó per una direcció professional i per tant ser considerats 
llocs de directius. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret     

I.- La Relació de llocs de treball (RLLT)  , la seva descripció i el seu model organitzatiu és una 
conseqüència de la potestat d’autoorganització que tenen les corporacions locals i  que ve 
reconeguda a l’article 4.1. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local; 
potestat que es manifesta, pel que fa als recursos humans, en la discrecionalitat que l’Administració té 
per configurar una organització adaptada a les seves necessitats concretes, motiu pel qual no només 
és raonable sinó que és necessari que la seva adaptació es realitzi sempre tenint en compte els 
recursos humans dels quals disposa l’ajuntament, aprofitant-los al màxim per incrementar l’eficàcia i 
l’eficiència de l’organització. 

Així, el principi d’autoorganització de les Administracions Locals està referit, fonamentalment, a la 
facultat per establir les seves pròpies estructures organitzatives , i d’acord amb  els límits establerts pel 
legislador. Això comporta que sigui l’Administració l’únic ens que pot i ha de valorar les necessitats 
concretes de la seva organització administrativa i definir les característiques dels llocs de treball que 
formen part de la seva estructura administrativa en exercici d’aquesta potestat d’autoorganització  .

En aquest sentit, correspon a cada Administració Pública determinar, dins del seu propi àmbit 
competencial, les unitats administratives que configuren l’estructura de la seva organització així com 
les característiques dels seus llocs de treball . Així s’ha vingut a considerar (  STC 293/1993, entre 
d’altres) l’ampli marge del qual disposen les Administracions Públiques a l’hora de consolidar, 
modificar o complementar les seves estructures organitzatives, així com per configurar o concretar 
l’estatus del personal al seu servei .    

                     
II.- Aquesta potestat autoorganització , constitueix una de les expressions més clares del nucli mateix 
de l’autonomia local, com resulta d’allò disposat als articles 20.2 i 32.2 i de les reserves que, al seu 
favor, efectuen els articles 7.3 in fine i 62.2 de la Llei 7 /1985 de 2 d’abril  de Bases de Règim Local  . 

III.- Precisament és la RLLT la que s’erigeix com l’instrument tècnic a través del qual es realitza 
l’ordenació de personal, d’acord amb les necessitats dels serveis, que precisen a la vegada els 
requisits pel desenvolupament de cada lloc, la seva determinació i les seves característiques, d’acord 
entre d’altres amb l’article 74 del Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre , pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic , així com els articles 126.4 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 , de 18 d’abril , pel que s’aprova el Text Refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local. 

IV.- La modificació aprovada en relació amb els llocs de treball objecte del present recurs , estableix 
com a modalitat de provisió dels mateixos  ,  la “lliure designació “. La lliure designació és una de les 
dues formes ordinàries de provisió dels llocs de treball  ( concurs de mèrits o lliure designació ) 
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d’acord amb allò previst a l’article 78  de Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic . 

V.- Entre els requisits dels esmentats llocs  (així com la resta de llocs de l‘estructura) la RLT estableix 
que aquests només poden ser ocupats per personal funcionari o personal laboral de plantilla de la 
pròpia corporació . Així s’estableix en l’acord de ple de data 29 de setembre de 2015 com es pot 
comprovar  en tots els llocs que formen part de la modificació de la RLLT en l’apartat “règim” , podent 
ser “F” ( Funcionaris ) o  “L” ( Laborals )  . 

VI.- La recurrent en les seves al·legacions primera, segona i tercera parteix d’una base errònia pel que 
fa a la provisió dels esmentats llocs de treball , introduint l’element del personal eventual , com el 
personal al qual van dirigits aquests llocs de treball a través de l’esmentada modificació de la relació 
de llocs de treball, i tal i com ja s’esmenta en l’apartat V , el personal al que es dirigeix és el personal 
funcionari o personal laboral propi de la corporació, no essent doncs aquests llocs susceptibles de ser 
ocupats per personal eventual . 

Es per tot això que aquest Tècnic que subscriu considera que caldria procedir a la desestimació del 
recurs de reposició interposat pel grup municipal de la CUP el proppassat 29 d’octubre de 2015 , atès 
que la modificació de la RLLT objecte del present recurs és ajustada a dret . "

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Desestimar en la seva integritat, el recurs de reposició interposat  pel Grup Municipal Crida 
per Granollers-CUP, contra l'aprovació del Dictamen relatiu a la modificació 03/2015 de la relació de 
llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Granollers, pel Ple del dia 29 de setembre de 2015,,,,    
atès que la modificació objecte del present recurs és ajustada a dret  . 

SegonSegonSegonSegon....    Notificar l'acord al Grup Municipal Crida per Granollers - CUP.Notificar a les persones 
interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat d'interposar-hi els recursos 
corresponents.

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha una presentació, en aquest cas del Regidor d'Hisenda i de 
Règim Interior, senyor Jordi Terrades, té la paraula.

Senyor Terrades: Sí, gràcies. Per explicar en brevetat perquè desestimem aquest recurs de reposició, 
ho he explicat a la Comissió Informativa, però aquest és un assumpte que s'ha de tractar en el Ple, 
també ho explicarem i ho debatrem en el si d'aquesta sessió. No li donem tramit, o votarem en contra 
d'aquest recurs de reposició en primer lloc perquè la relació de llocs de treball, la seva descripció i el 
propi model organitzatiu de l'Ajuntament és una competència, és una potestat d'autoorganització que 
tenen tots els ajuntaments, per tant en aquí hi ha l'autonomia municipal. Se li reconeix justament 
aquesta discrecionalitat que té l'administració per tal de configurar una organització adaptada doncs a 
les seves necessitats concretes, en el nostre cas de l'Ajuntament de Granollers. Això si, dintre dels 
límits que estableix la pròpia legislació i justament en aquests límits que marca la legislació és el que 
en els límits en què vam adoptar l'acord que va aprovar en el seu dia el Ple de la Corporació per tal de 
crear aquestes, aquests llocs de treball.

 Aquesta modificació que es va fer en la relació de llocs de treball em sembla que ja ho vaig explicar 
en el Ple que es va suscitar i que vaig fer la defensa, sorgeix de la necessitat de la pròpia organització 
del Govern en aquest mandat, en aquesta legislatura, la provisió d'aquests llocs, que són llocs de 
comandament dintre de l'estructura la pròpia legislació li confereix a tots els ajuntaments, per tant 
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també en el nostre, a possibilitat que es puguin cobrir a través de lliure designació, lliure designació 
que no vol dir personal eventual, vol dir que aquests llocs de treball estan reservats en exclusiva a 
personal funcionari, a personal laboral, del propi Ajuntament de Granollers, i per tant això és el que 
farem, a les places que ja s'han cobert i a les que no s'han cobert es procedira en els propers dies, si 
dins dels actuals treballadors municipals no hi ha les persones que a ulls dels Caps d'Àrea i dels 
regidors no cobreixen aquestes necessitats, doncs es proveirà la plaça, per concurs públic com no pot 
ser d'altra manera, igual que s'ha fet en la resta de treballadors públics de l'Ajuntament de Granollers. 
Justament per això, perquè no és personal eventual, de confiança política, sinó que són llocs de treball 
que estan reservats justament, tal com fitxa la legislació i així entenem nosaltres a personal funcionari 
o a personal laboral de l'Ajuntament, doncs proposem desestimar el recurs de reposició que ha 
presentat el Grup Municipal de la Crida CUP.

Alcalde: Aquí sí que hi ha demanat un torn de paraules, no se si per part del Partit Popular, no? Per 
part de la CUP òbviament sí. La senyora Oliver té la paraula.

Senyora Oliver: Gràcies, bona tarda a tothom Bé, en principi nosaltres no discutim el procés de lliure 
designació, és a dir, sí que és veritat que entenem i en aquest sentit fem un mea culpa en tant que 
lògicament el que es va aprovar en el Ple del 29 de setembre estem parlant d'assignació de personal 
directiu, i per tant no és personal eventual. Però sí que en tot cas fem una crida i la fem, una mica en 
la mala praxi política que evidentment no es dóna únicament a l'Ajuntament de Granollers, sinó que 
realment, malauradament és quelcom que sobrepassa al propi Ajuntament de Granollers, però en tot 
cas no eludeix la seva pròpia responsabilitat que és l'assignació a dit. És a dir, les mal anomenades 
assignacions a dit. I perquè diem això? Doncs justament fent esment de l'informe que ens ha fet 
arribar el PSC en aquesta desestimació del nostre recurs, és a dir, com pot ser que en l'apartat cinquè 
del propi informe que ens han fet arribar, que els llocs d'estructura només poden ser ocupats per 
personal funcionari, o per personal laboral de plantilla de la pròpia Corporació, el que no acabem 
d'entendre és per quin motiu les places del cap d'Àrea de Territori i Ciutat, cap d'Àrea de Planificació 
Estratègica o Ciutadania, Cap d'Àrea de Serveis a la Persona o el Director de Serveis de Manteniment 
de Ciutat i Seguretat o el Director de Serveis de Benestar Social estan ocupades per personal 
eventual, és a dir, llavors no estem parlant només de lliure designació sinó que a més a més, sinó que 
a més a més, el Ple del 13 de juny en concret aquestes places són places ocupades per personal 
eventual. I també hi ha una altra cosa que ens ve al cap, i és com pot ser que la plaça de Director de 
Granollers Mercat, per exemple, s'ha assignat seguint el procediment de lliure disposició quan és com 
és personal directiu professional que segons l'Estatut Bàsic de l'empleat públic la seva assignació 
hauria d'atendre principis de mèrit, capacitació, criteris d'idoneïtat i s'ha de portar a terme mitjançant 
procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència. Per tant del que ens estem queixant 
d'alguna manera és d'aquesta certa arbitrarietat i el fet sigui personal eventual, o siguin càrrecs 
directius en el moment que s'han aprovat en els plens, ja sigui el 13 de juny com el 29 de setembre, 
aquelles fitxes que es demanen de meritatge, etc., etc., no hi constaven, i per tant enteníem que és 
una mala praxi política i per això vam fer aquest recurs de reposició . Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, no se si algun altre Grup vol intervenir? No? Sí, perdo, no l'havia vist. Senyor 
El Homrani, té la paraula.

Senyor El Homrani: Bona tarda o a tots i totes. Únicament un parell d'elements de reflexió, jo crec que 
ja vam debatre en el moment en què es va aprovar, que les formes no havien sigut les correctes, que 
des d'alguns Grups i jo crec que es va notar pel vot contrari de 3 Grups Municipals, que no hi havia 
hagut voluntat de diàleg sinó d'informació, que mancaven les fitxes. Crec que entorn d'aquests 
elements crec que ens ha de portar a una reflexió, més enllà del recurs que va interposar la Crida 
CUP Granollers, crec que és un element de reflexionar, però de reflexionar també col·lectivament en 
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aquest sentit també des del nostre Grup Municipal vam demanar a la Crida poder tenir una trobada i 
parlar del tema, reitero aquesta voluntat. Igual que reitero crec que aquest tipus de debat que són 
debats necessaris, que són debats que són necessaris en aquest àmbit, que és l'àmbit del Consistori. 
I davant de tota la ciutadania de Granollers, crec que hem de tenir aquesta capacitat, amb el qual 
també demano a la CUP que tingui aquesta capacitat de diàleg amb els altres Grups Municipals i que 
plantegem si en aquests elements a partir del que va passar en el Ple que es va aprovar, que més 
enllà de què esta claríssim que no hi ha hagut cap tipus d'informe que fa l'Ajuntament d'irregularitat en 
base de la situació que va plantejar la CUP, sí que crec que hauríem de tenir més capacitat de diàleg i 
és capacitat d'aprendre del que va passar en el Ple que es va aprovar és un exemple de què si 
veritablement es té una voluntat de parlar es poden arribar a acords i es poden plantejar debats que 
són necessaris com aquest debat que planteja la Crida CUP Granollers . Gràcies.

 
Alcalde: Per part de Convergència, no? Senyor Terrades té la paraula per fer la rèplica.

 
Senyor Terrades: Alguna puntualització per això de la praxi política. Bé, en tot cas reconèixer-li a la 
portaveu de la CUP el fet que en les explicacions que es van donar, i que s'han donat també avui, 
doncs convingui amb nosaltres que no és personal eventual, sinó que aquests llocs de treball només 
es podran assignar a persones que formen part o que són funcionaris o són personal laboral de 
l'Ajuntament. En tot cas, bé, i dir una altra cosa, clar, l'Ajuntament de Granollers, en tots els seus 
serveis, el conjunt de l'administració publica local: l'Ajuntament, Empreses Publiques, Patronats, si les 
meves dades no són errònies, que no ho són, en aquests moments, el dia d'avui, doncs treballem 717 
persones, en l'àmbit de l'administració municipal, d'aquests 757, 59 són comandaments, Caps de 
Serveis, Directors d'Empreses, deixi'm dir en favor d'ells, tots aquests llocs de treball que venen 
alguns d'ells de fa ja molt temps, la manera de proveir-los jo diria que gairebé en la seva totalitat, el 
que jo conec, ha estat fent servir aquest procediment de llur designació, i són perquè són treballadors i 
treballadores públiques de reconeguda trajectòria professional dins de l'Ajuntament de Granollers, 
sense cap tipus d''adscripció política, si el que es volia deixar entendre era això, són tècnics de 
l'Ajuntament que no m'interessa saber quina és la seva opinió política m'interessa és que siguin 
responsables eficients i eficaços en la seva feina com jo crec que ho demostren en el seu treball diari, 
i dins d'aquests 757, només tenim 8 eventuals, que reunirien l'altra condició. Entre d'ells hi tenim 
també les persones que tenim adscrites a cada un dels Grups Municipals, per tant si ho comparem 
amb altres administracions, jo crec que estem en un perfil absolutament baix de les persones que són 
eventuals de confiança política que duren el que duren, que duren el mandat, vull dir, i per sota també 
del que ens fitxat la Llei per una ciutat com Granollers .
 
I és veritat que al voltant de les formes, en tot cas, diria que la frontera del que és correcta i del que no 
és correcta cadascú li posarà, aquesta és una reflexió que no li correspon, ho dic pel que va passar 
ara fa un parell de Plens, quan vam aprovar això, aquest és un tema que no li correspon només al 
Govern, en aquest cas i no em reiteraré, també li correspon als representants dels treballadors i 
treballadores de l'Ajuntament de Granollers. I saben de la predisposició d'aquest Regidor d'enfocar la 
negociació amb uns altres paràmetres del que probablement hem tingut en el passat. 

Alcalde: no se si per part de la CUP. Senyora Oliver, endavant,

Senyora Oliver: Sí, no, ens tornem a reiterar. En primer lloc, no posem en dubte mai la vàlua de cap 
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treballador o de cap treballadora de l'Ajuntament a priori, això que quedi i que consti en acta. I en tot 
cas tampoc estem discutint, i ho torno a repetir la lliure designació, per tant com a procediment no 
estem discutint això, el que estem discutint precisament és que malgrat sigui de lliure disposició sí que 
és veritat que ha de passar per un procediment que consta en la llei que és el concepte de fitxa, de 
meritatge, d'experiència, etc., etc., que creiem que és la conditio sine quanum lògicament per 
aquestes designacions, i evidentment insisteixo que no estem posant en dubta la vàlua personal 
d'alguna de les persones del personal eventual que repeteixo el 13 de juny van ser assignats. Gràcies.
 

 
Alcalde: Moltes gràcies, no se si des d'Esquerre, no? El senyor Terrades

 

Senyor Terrades: Per acabar el debat, les fitxes estant fetes, per tant, les tasques que li correspon fer 
a cadascuna de les persones està ja definida, i algunes de les persones que en aquests moments ja 
tenen el lloc de treball assignat, com a mínim, de les 4 persones que vostès presentaven el recurs de 
reposició, en aquests moments hi ha dos llocs de treball que ja estan coberts, que és la Cap de Servei 
de Cultura i Joventut, i del Cap de Servei d'Organització i Serveis Tecnològics, que en el passat 
havien desenvolupat feines, o tasques similars, i algunes exactes, en aquesta Corporació Municipal, i 
que en el seu dia van passar a fer altres responsabilitats, i fins a alguns van anar a alguns altres 
ajuntaments en Comissió de Serveis, han retornat en aquests moments al nostre Ajuntament.

 

Alcalde: Moltes Gràcies, és el moment de votar, 

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313))))    i Ci Ci Ci C''''ssss    ((((2222))));;;;    iiii    8888    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU    ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    iiii    2222    votsvotsvotsvots    
en contra del Grup Municipal CpGen contra del Grup Municipal CpGen contra del Grup Municipal CpGen contra del Grup Municipal CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))

Alcalde: Passaríem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 13 és un 
dictamen a partir del qual es proposa la modificació puntual d'unes normes urbanístiques del Pla 
General d'Ordenació Urbana, perdó m'he saltat el 12, perdoneu, anava més de pressa del compte.
El punt 12 és un dictamen a partir del qual s'aprova inicialment la modificació d'un article dels Estatuts 
del Consell Econòmic Social per tal de què l'Associació d'aturats i aturades de Granollers i pugui 
formar part. Endavant senyor Secretari,

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE LDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DE L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    7777....1111    DELSDELSDELSDELS    
ESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIALESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIALESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIALESTATUTS DEL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL,,,,    PER TAL QUE LPER TAL QUE LPER TAL QUE LPER TAL QUE L''''ASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ DASSOCIACIÓ D''''ATURATS IATURATS IATURATS IATURATS I    
ATURADES DE GRANOLLERS PUGUI FORMAR PART DEL PLENARI DEL CONSELLATURADES DE GRANOLLERS PUGUI FORMAR PART DEL PLENARI DEL CONSELLATURADES DE GRANOLLERS PUGUI FORMAR PART DEL PLENARI DEL CONSELLATURADES DE GRANOLLERS PUGUI FORMAR PART DEL PLENARI DEL CONSELL

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

En data de 23 de desembre de 2008 el Ple va aprovar els Estatuts del Consell Econòmic i Social de 
Granollers.

El Consell Econòmic i Social, en la sessió celebrada el dia 10 de novembre de 2015, va aprovar la 
sol·licitud de l'Associació d'Aturats i d'Aturades de Granollers, presentada en data de 3 de novembre 
de 2015, d'ingrés com a vocal del Consell Econòmic i Social .
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L'Associació d'Aturats i d'Aturades de Granollers és una entitat inscrita en el Registre Municipal 
d'Entitats i Associacions amb el núm 142, amb NIF G66255043, domiciliada al carrer Emili Botey, 
núm. 14 de Granollers (CP 08402).

L'article 7.1 dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de Granollers determinen la següent 
composició del Consell: 

“1. El Consell Econòmic i Social concebut com a òrgan d’integració dels agents locals que incideixen 
en el desenvolupament econòmic, estarà integrat per:

President: L’Alcalde/essa-President/a de l’Excm. Ajuntament de Granollers.
Sots-president: El Regidor/a amb competències delegades en l’àmbit de la promoció econòmica 
Vocals: 
Un representant de la delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona.
Un representant de la Unió Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental . 
Un representant de la delegació al Vallès Oriental de l’organització empresarial PIMEC . 
Un representant de la Federació d’Associacions Empresarials del Vallès Oriental FAEVO .
Un representant de cada una de les centrals sindicals més representatives, amb la representativitat 
que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical . 
Un representant de la comissió de comerç del Forum de Comerç i Turisme de Granollers . 
Un representant de la S.A.T Agrícola de Granollers.
Un representant de cada partit o coalició política amb representació municipal .”

L'article 8.1 dels Estatuts diu que els vocals del Consell seran anomenats per l’Alcalde, mitjançant 
Resolució, a proposta dels organismes competents. 

L'article 8.5 dels Estatuts diu que el Consell podrà proposar la modificació, ampliació o reducció dels 
agents locals representants, en funció de les variacions que la realitat sòcioeconòmica de la ciutat 
aconselli.

L'article 11.2 g) determina que correspon a la Presidència del Consell canalitzar davant l’òrgan 
municipal corresponen les peticions, requeriments i actuacions aprovades pel Ple del Consell .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar la incorporació de l'Associació d'Aturats i d'Aturades de Granollers com a vocal del 
Consell Econòmic i Social de Granollers, domiciliada al carrer Emili Botey, núm. 14 de Granollers (CP 
08402), amb NIF G66255043, i inscrita en el Registre Municipal d'Entitats i Associacions amb el núm 
142.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Modificar l'article 7.1 dels Estatuts del Consell Econòmic i Social de Granollers, que regula la 
composició del Consell, i que van ser aprovats per l'Ajuntament en ple en sessió de dia 23 de 
desembre de 2008, per tal d'afegir com a membre del Consell a l'Associació d'Aturats i d'Aturades de 
Granollers,  quedant redactat l'article esmentat de la següent manera: 

"Article 7. Composició
1. El Consell Econòmic i Social concebut com a òrgan d’integració dels agents locals que incideixen 
en el desenvolupament econòmic, estarà integrat per:

President: L’Alcalde/essa-President/a de l’Excm. Ajuntament de Granollers.
Sots-president: El Regidor/a amb competències delegades en l’àmbit de la promoció econòmica. 
Vocals: 
Un representant de la delegació al Vallès Oriental de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona.
Un representant de la Unió Empresarial Intersectorial del Vallès Oriental . 
Un representant de la delegació al Vallès Oriental de l’organització empresarial PIMEC . 
Un representant de la Federació d’Associacions Empresarials del Vallès Oriental FAEVO .
Un representant de cada una de les centrals sindicals més representatives, amb la representativitat 
que estableixen els articles 6 i 7 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical . 
Un representant de la comissió de comerç del Forum de Comerç i Turisme de Granollers . 
Un representant de la S.A.T Agrícola de Granollers.
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Un representant de cada partit o coalició política amb representació municipal .
Un representant de lUn representant de lUn representant de lUn representant de l ''''Associació dAssociació dAssociació dAssociació d ''''Aturats i dAturats i dAturats i dAturats i d ''''Aturades de GranollersAturades de GranollersAturades de GranollersAturades de Granollers ".

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-  Demanar a l'Associació d'Aturats i d'Aturades de Granollers que comuniqui a l'Ajuntament el 
nom de la persona que proposa com a representant en el Ple de Consell Econòmic i Social de 
Granollers, per al seu nomenament per la Presidència del Consell. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Sotmetre els precedents acord a informació pública, per un termini de trenta dies hàbils, 
mitjançant la inserció de l’anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler 
d'anuncis de la Corporació, a efectes de presentació d’al·legacions, suggeriments i reclamacions, de 
conformitat amb allò que disposa l'art. 201.2 del Reglament d'Obres, activitats i Serveis dels ens 
locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendran aprovades DEFINITIVAMENT la modificació esmentada. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha acord de tots els Grups. Per tant no hi ha intervenció ni votació, en 
tot cas haurem d'esperar els 30 dies d'exposició pública per tal de fer efectiu aquest acord.
 
APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Passem ara si, perdoneu, a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt 
número 13, ara sí, és aquest dictamen a partir del qual es proposa l'edificació puntual d'unes normes 
urbanístiques del Pla General d'Ordenació Urbana, que abans esmentava. Endavant senyor Secretari

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

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LA MODIFICACIÓ PUNTUALDICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LA MODIFICACIÓ PUNTUALDICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LA MODIFICACIÓ PUNTUALDICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LA MODIFICACIÓ PUNTUAL    
DE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL DDE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL DDE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL DDE LES NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL D''''ORDENACIÓ URBANA DEORDENACIÓ URBANA DEORDENACIÓ URBANA DEORDENACIÓ URBANA DE    
GRANOLLERS EN ELS ARTICLESGRANOLLERS EN ELS ARTICLESGRANOLLERS EN ELS ARTICLESGRANOLLERS EN ELS ARTICLES     108108108108,,,,    112112112112,,,,    114114114114,,,,    115115115115,,,,    119119119119,,,,    120120120120,,,,    122122122122,,,,    125125125125,,,,    126126126126    IIII    133133133133

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

El 3 d'octubre de 2012 la Comissió Territorial d'Urbanisme va aprovar  definitivament el Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, el qual es va publicar en el DOGC núm. 6336 de 15 
de març de 2013.

Aquest POUM és el mateix que va ser aprovat com a Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística de 
Granollers per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 28 de setembre de 2006 i publicat 
en el DOGC núm. 4798 de 12 de gener de 2007, però que en execució de diverses sentències judicial 
fou anul·lat i va haver de tornar a repetir la tramitació des del tràmit d’informació publica .

Es proposa la present Modificació puntual d'alguns articles de les Normes Urbanistíques del POUM de 
Granollers, pel que fa a la regulació d'usos, a l'ús comercial, al d'aparcament i a l'ús de restauració, 
per tal de:
- Especificar amb major claredat els usos recreatius i llur comptabilització en relació amb les seves 

situacions relatives.  
- Adaptar la normativa del POUM, pel que fa a l'ús comercial, a la nova legislació en matèria 

comercial.
- L’escassa regulació de la obligació de la previsió de reserva del nombre de places  d’aparcament, 

la diversa problemàtica de les condicions físiques dels diversos solars i les seves característiques 
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fan aconsellable la regulació que és proposa. 
 
D'acord amb el document de Memòria Justificativa i Proposta de Modificació, redactada l'Arquitecte 
Maria Gispert, directora de l'Oficina de Gestió del POUM, incorporat al present expedient, es preveu 
modificar els articles 108, 112, 114, 115, 119, 120,122, 125, 126 i 133  de les normes urbanístiques 
del POUM.

Vist l'informe de Secretaria incorporat a l'expedient, relatiu a les determinacions legals que permeten 
i/o justifiquen aquesta proposta de modificació.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

IIII Els articles 59, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós 
de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, pel que fa a la tramitació i 
documentació necessàries per a la tramitació de l 'expedient.

IIIIIIII Els articles 73 i 74 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 
3 d'agost, pel que fa a la suspensió potestativa de tramitacions i llicències, i que el termini de la 
suspensió no poden durar més d'un any.

IIIIIIIIIIII Els articles 52.2c i 114.3.k del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a la competència del Ple de la 
Corporació per a l'aprovació inicial i provisional del planejament general del municipi .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar amb caràcter inicial la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal 
de Granollers, pel que fa als articles 108, 112, 114, 115, 119, 120,122, 125, 126 i 133 que regulen els 
usos, de l'ús comercial i d'aparcaments de Granollers, redactada per la Directora de l'Oficina de gestió 
del POUM i promoguda per l'Ajuntament de Granollers.

SegonSegonSegonSegon.... Aquestes modificacions normatives que s’incorporen amb aquesta Modificació puntual de laModificació puntual de laModificació puntual de laModificació puntual de la    
Normativa del Pla d’Ordenació Urbanística de GranollersNormativa del Pla d’Ordenació Urbanística de GranollersNormativa del Pla d’Ordenació Urbanística de GranollersNormativa del Pla d’Ordenació Urbanística de Granollers, a l'empara de l'article 73.2 del TRLUCAT 
obliguen l'administració competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 73.1, és a dir 
SUSPENDRE ELS COMUNICATS I LLICÈNCIES d'obres i activitats en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. Només es podran concedir les 
llicències o comunicats que compleixin amb el paràmetres i condicions d’ambdós, el POUM i la 
present Modificació puntual de normativa.
En cap cas la proposta d’aquesta modificació altera l’ordenació, la classificació del sòl  ni la 
qualificació atorgada pel POUM.

TercerTercerTercerTercer ....    Sotmetre-la a informació pública pel termini d'UN MES a comptar des de la darrera publicació, 
mitjançant la inserció d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província , en un dels diaris de més divulgació 
d'àmbit provincial i en el taulell d 'anuncis de la corporació, als efectes de la formulació d'al·legacions.

QuartQuartQuartQuart.... Notificar el present acord als Ajuntaments limítrofs amb el terme municipal de Granollers .

Alcalde: Moltes gràcies. Farà la presentació de la proposta la regidora d'Urbanisme, la senyora 
Mònica Oliveres. Endavant

 
Senyora Oliveres. Sí hola, molt bona nit. Tal com deia el Secretari avui portem a aprovació inicial la 
modificació d'una serie d'articles del Planejament Urbanístic Municipal, del POUM, bàsicament en 
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relació a la regulació dels usos I bàsicament també pel que referirem també en el punt posterior, que 
és la voluntat de regular  l'ús dels locals socials de cànnabis. Això ens va portar a fer una modificació 
puntual de l'articulat, com deia, per regular millor les classes d'usos, especialment el recreatiu, i el 
recreatiu associatiu, que és on s'inclou aquest tipus d'activitat a què feia referència, els locals socials 
de cànnabis, però vista la necessitat de modificar l'articulat pel que feia la regulació d'usos, hem vist 
convenient i oportú promoure la mateixa modificació pel que fa a altres epígrafs de la normativa que 
ens permeten ajustar el planejament en tota una serie d'aspectes, bàsicament en el que fa referència 
a la regulació específica dels usos i activitats, per les posicions relatives que segons quines activitats 
poden tenir en relació a l'ús d'habitatge. La regulació de l'ús comercial, bàsicament per l'adaptació de 
la normativa que se citava en el planejament, la substitució per la normativa que ara és d'aplicació, la 
normativa pel que fa a l'ordenació dels equipaments comercials ha variat molt en el nostre país en els 
darrers anys, i per tant creiem oportú que atès no només ha variat sinó que ha variat substantivament 
la manera que s'han d'implantar i decidir la implantació d'equipaments comercials era bo que en el 
planejament urbanístic municipal, doncs es regules o es clarifiques que la legislació actual és aquesta 
i es plasmes part de la seva lletra i el seu esperit. També la regulació dels estacionaments i dels 
aparcaments, per intentar impulsar una serie de, bé, una amplitud o una major amplitud en els criteris 
d'exempció que porten a la implantació d'aparcaments en els habitatges i edificis de nova creació, 
bàsicament això creiem que en un moment d'una certa desactivació econòmica pot ajudar que 
sobretot en el teixit diguéssim històric de la ciutat la renovació de les finques pugui ser més senzilla, 
els criteris d'exempció quant a les places d'aparcament s'han ampliat, en els edificis catalogats per 
exemple que moltes vegades és molt difícil de fer la provisió de places d'aparcament doncs hi ha una 
exempció molt més clara, així com en les finques que tenen una geometria complexe, per tant, això 
entenem que és una bona mesura per promoure i incentivar la transformació i la regeneració del teixit 
urbà. I finalment, una regulació especifica de l'ús de restauració perquè en el darrers anys i en el 
servei d'Activitats de l'Ajuntament, els tècnics municipals, s'han trobat amb la proliferació d'activitats 
vinculades al forn i sobretot activitats de degustació, que no s'inclouen exactament en els epígrafs que 
teníem regulats de bars o d'activitats de restauració i que porten tota una casuística associada que 
semblava necessari regular per una major seguretat jurídica de tothom, dels ciutadans i dels mateixos 
tècnics municipals que han d'aplicar la normativa. Per tant aquestes són bàsicament les modificacions 
que es fan, són modificacions que entenem que són de caire molt tècnic per una major coherència en 
la tramitació de l'Ordenança que és el pas posterior que després us explicarà i el que és la normativa 
vigent en el nostre país regulen el planejament municipal. I per tant iniciem la tramitació amb 
l'aprovació inicial que se seguirà d'una exposició pública de 30 dies en la qual esperem doncs rebre 
totes les aportacions que ens faran acabar una tramitació en un document doncs solid, contrastat i bo 
pel que deia per la gestió del planejament i el dia a dia del Serveis d'Activitats i d'Urbanisme de la 
ciutat.

Alcalde: Molt bé, moltes gràcies Regidora. Obrim un torn de paraules, aquí sí que s'ha demanat 
intervenció. No se si per part del Partit Popular. Per part de la CUP tampoc, Ciutadans? Esquerra? 
S'ha demanat per separat un debat. Sí, si els altres Grups no volen començar, és a dir, per eliminació 
et toca a tu. Endavant.

Senyor Vila: Sí, sóc jo, em tocarà explicar molt bé perquè el nostre vot és negatiu en aquest punt. 
Perquè jo estic segur que aquest vot acabarà sent afirmatiu, no només abstenció, però no serà en 
aquest Ple. Aleshores, la idea és que si es tractes d'una pressa en consideració nosaltres votaríem 
lògicament a favor, perquè entenem la necessitat d'aquesta regulació. Si s'hagués actuat com 
normalment es fa i hem fet en la Informativa que és amb un tràmit d'aquesta importància podem 
introduir ja certes modificacions, encara que no estigui tot introduït en el tràmit de després es poden 
fer diferents modificacions i votaríem abstenció. Però en aquest cas realment la normativa no hi hem 
pogut fer encara, tot i que n'hem parlat, no hem pogut fer encara cap aportació, i per tant com que ens 
estem manifestant sobre el contingut i com que després de mirar-lo tenim una serie de coses que 
creiem que hem de comentar doncs no podem posicionar-nos favorablement en aquest contingut, en 



439

el benentès que en la Informativa d'avui mateix ho comentàvem, si realment teniu clar de portar-ho en 
el Ple d'avui, com que hem entès la necessitat de què això es portes en el Ple d'avui perquè s'inicies 
la tramitació tampoc estem fent cap retret en el fet d'aquesta precipitació, però si en el fet que això fa 
que en el contingut no hi puguem votar a favor. I per mostrar que aquesta voluntat és d'aportació, vull 
comentar una serie d'aspectes, perquè ens han dit que aquesta normativa és molt tècnica, i realment 
ho és, però hi ha coses que tenen la seva importància i que crec que fins i tot es poden recollir allà 
mateix.

Ens preocupava que per exemple, ja que el motiu és la regulació dels clubs de cànnabis, es fes a 
través de l'ús associatiu, i que el fet de generalitzar un ús associatiu, la regulació, tot i que 
l'Ordenança és específica dels clubs de cànnabis, el fet d'introduir aquesta normativa a aquest ús 
urbanístic, pugues afectar a les associacions que no són de cànnabis, és a dir, que de rebot, entitats i 
associacions, veiessin la seva doncs la seva paperassa o els seus tràmits o les seves restriccions 
d'ubicació augmentades. Se'ns ha dit que no, però bé, ens ho volem mirar. I aprofundint una mica 
també en mirant-s'ho sí que hem vist en l'article 120 que també es modifica, que és l'article que 
defineix les posicions relatives, s'ha detallat molt millor, perquè defineix molt millor les posicions 
relatives en què es pot ubicar en un ús o en un altre, però curiosament, l'ús associatiu en la posició 5, 
que és un primer pis d'un edifici que no és d'habitatges, no es permet l'ús associatiu. No ho acabem 
d'entendre. Una associació no pot estar en un edifici d'oficines en el primer pis? No ho se, són coses 
que ens fan pensar, ostres, que no sigui que una entitat no s'hi pugui implantar. Segur que això en 5 
minuts ho aclarim, però són temes que s'ha de parlar. Estem a favor d'introduir l'ús de degustació, com 
un altre ús, però pensem que al millor se'n podrien introduir d'altres, si tenim més dies, doncs potser 
en podran introduir algun més. I sobre el tema dels aparcaments, estem a favor d'alleugerir aquestes 
restriccions però pensem que al millor s'haurien d'alleugerir una mica, en primer lloc alleugerir-les 
encara una mica més de què planteja l'Ordenança, i en alguns casos detallar una mica més 
objectivament els motius pels quals es pugui, es pugui dur a terme l'exempció, perquè quedi una mica 
clar, dit d'alguna manera, si l'Ordenança planteja que al millor l'exempció és produirà si el carrer és 
estret, potser que definim que és un carrer estret, perquè tothom ho tingui més clar a l'hora de 
plantejar el projecte. Són uns quants aspectes a partir de mirar una mica l'Ordenança, i jo estic segur 
que amb els dies del tràmit podrem tractar aquests aspectes i això arribarem a algun acord. Però és 
per aquest motiu que nosaltres no podíem votar a favor, inicialment, d'aquestes Ordenances.

 

Alcalde: Moltes gràcies, no se si el Grup Socialista vol? La Regidora pot fer la rèplica. Endavant

Senyora Oliveres: Sí, en tot cas, benvingudes lògicament totes les aportacions, no només les 
celebrarem sinó que les esperem, i més en la línia del que apuntàveu, per tant, perfecta. Bé, insistir en 
tot cas que l'esperit és el que comentàvem i jo crec que en la plasmació dels articles si en les 
modificacions que es fan queda molt clar el perquè. En tot cas insistir que les associacions de la ciutat 
no veuran per res minvada la seva situació en drets ni tan sols variats els deures, perquè tot això 
d'aplicació per les noves activitats, i a més a més, la regulació es fa específicament per l'activitat que 
parlarem a continuació i per tant, l'aparició de l'ús recreatiu, associatiu, només es fa en termes 
generals, perquè tothom ens entengui, creant l'etiqueta sota la qual s'han de poder anomenar fins i tot, 
en determinades activitats, per tant això que es va parlar en la Informativa i que crec que ja va, o 
potser no va, no es va parlar amb prou profunditat, sempre es pot ampliar la informació i per tant 
també el debat, però en tot cas sí que es va dir clarament, que això no havia d'afectar les activitats, i 
m'agrada per tant recalcar, i a partir d'aquí hi ha tot el tràmit posterior les aprovacions del planejament, 
de les modificacions de planejament són a tramitacions llargues, i per tant ens trobarem en les 
propostes, i ens trobarem en les solucions. Moltes gràcies.

Alcalde: Molt bé, no sé si vol intervenir? No? En tot cas, com ha dit molt bé la Regidora, obrim el tràmit 
i fem l'aprovació inicial, tindrem temps de rebre aportacions i per tant de parlar-ne. Es tracta ara de 
votar
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APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313))))    i Ci Ci Ci C''''ssss    ((((2222))));;;;    iiii    6666    abstencions  dels Grups Municipals  ERCabstencions  dels Grups Municipals  ERCabstencions  dels Grups Municipals  ERCabstencions  dels Grups Municipals  ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111)))),,,,    iiii    
el vot en contra del Grup Municipal CIUel vot en contra del Grup Municipal CIUel vot en contra del Grup Municipal CIUel vot en contra del Grup Municipal CIU     ((((4444).).).).

Alcalde: Passaríem al punt número 14, que és una derivada de l'anterior, en concret es tracta 
d'aprovar en caràcter inicial l'Ordenança de Regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs 
socials de cànnabis a Granollers. Senyor Secretari.

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LDICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LDICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LDICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL L''''ORDENANÇA DEORDENANÇA DEORDENANÇA DEORDENANÇA DE    
REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LREGULACIÓ ESPECÍFICA DE LREGULACIÓ ESPECÍFICA DE LREGULACIÓ ESPECÍFICA DE L''''ÚS RECREATIU PEL QUE FA ALS CLUBS SOCIALS DEÚS RECREATIU PEL QUE FA ALS CLUBS SOCIALS DEÚS RECREATIU PEL QUE FA ALS CLUBS SOCIALS DEÚS RECREATIU PEL QUE FA ALS CLUBS SOCIALS DE    
CÀNNABIS  A GRANOLLERSCÀNNABIS  A GRANOLLERSCÀNNABIS  A GRANOLLERSCÀNNABIS  A GRANOLLERS

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

En els darrers anys han proliferat el fenomen dels clubs o associacions de cànnabis que han 
desenvolupat diversos models organitzatius per a la gestió de la provisió, la possessió i el consum de 
cànnabis basant-se en el criteri de consum compartit.

El consum compartit de cànnabis pot no ser delicte en seu penal i pot ser objecte d'una associació, 
però la producció, tinença i distribució de cànnabis requereix compliment de normes administratives i 
no ha de poder donar lloc a locals d'accés a productes il·legals.

Actualment no es disposa a Catalunya d'un marc legal clar que reguli específicament el funcionament 
d'aquest tipus d'activitat, però diversos Ajuntaments estan actuant per la seva preocupació davant 
d'aquest fet als efectes d'evitar l'aglomeració d'aquestes associacions o clubs de cànnabis.

L'Ajuntament de Granollers ha optat per regular els clubs socials assimilant aquesta associació a 
activitats recreatives mitjançant l 'aprovació d'una ordenança municipal amb els objectius següents:
• Regular l’obertura de Clubs Socials de Cànnabis, establint un règim de distàncies entre ells.
• Establir un règim de distàncies respecte els centres educatius i de salut .
• Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials de Cànnabis 

reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar qualsevol tipus de molèsties als veïns i 
veïnes.

• Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials de Cànnabis 
reuneixin les condicions mínimes necessàries per evitar qualsevol tipus  de risc en la seguretat, 
salubritat i higiene de les persones usuàries.

• Garantir que l’activitat es dugui a terme per associacions d’usuaris degudament inscrites en els 
registres públics.

La justificació de la legalitat d'assimilar els clubs cannàbics a activitats recreatives és la Llei 20/2009 
de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats i de forma específica per la Llei 
11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives 
que en el seu article 3.1, defineix les activitats recreatives com "les activitats que ofereixen al públic la 
utilització de jocs, màquines o aparells o el consum de productes o de serveis d’oci, entreteniment o 
diversió, i també les activitats que congreguen persones amb l’objecte principal d’implicar-les a 
participar-hi o d’oferir-los serveis amb finalitat d’oci, entreteniment o diversió".

Aquesta definició té el seu correlatiu urbanístic en l'article 108 del Pla General d'Ordenació Urbana de 
Granollers aprovat en data 31 d'octubre de 2012 i publicat al DOGC el dia 15 de març de 2013, en llur 
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modificació que es tramita de forma simultània a aquesta ordenança. 

En data 13 de novembre de 2015 la cap del Servei d'Urbanisme i Habitatge ha emès informe favorable 
sobre l'aprovació inicial de l'Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs 
socials de cànnabis  a Granollers ....    

El 13 de novembre de 2015, el Secretari General ha emès informe favorable sobre la justificació 
jurídica que fonamenta l'esmentada ordenança municipal.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Aprovar amb caràcter inicial l'Ordenança de regulació específica de lOrdenança de regulació específica de lOrdenança de regulació específica de lOrdenança de regulació específica de l''''ús recreatiu pel que faús recreatiu pel que faús recreatiu pel que faús recreatiu pel que fa    
als clubs socials de cànnabisals clubs socials de cànnabisals clubs socials de cànnabisals clubs socials de cànnabis    a Granollers, el text íntegre s'adjunta com annex a aquest acord, de 
conformitat amb els fets exposats i els fonaments de drets invocats.

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

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

Alcalde: Molt bé, correspon també a la Regidora d'Urbanisme fer la proposta, endavant senyora 
Oliveres.
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Senyora Oliveres: Sí moltes gràcies, doncs, tal com apuntava ara fa res, just un moment, el motiu del 
següent acord és l'aprovació inicial en aquest cas d'una Ordenança, no d'una modificació del 
planejament, que el que pretén és regular efectivament la implantació de determinades activitats en 
aquest cas els clubs socials pel consum de cànnabis. La voluntat no és altra que fornir-nos d'un marc 
regulador clar, que permeti vetllar en tot moment per la major tranquil·litat, o pel marc convivencial 
dels veïns i per poder conduir amb més eines i instruments en el cas que sorgeixin problemes, doncs 
com actuar en determinats casos. En tot cas, en l'àmbit català no hi ha un marc jurídic clar pel que fa a 
aquest tipus d'activitats, a la ciutat de Barcelona es van produir forces incidències, a la ciutat no és de 
destacar cap incidència en especial, però sí que entre el 2014 i el 2015 els serveis del Departament 
d'urbanisme i habitatge han atès i han cursat la tramitació de diferents peticions en aquest sentit, per 
tant, el que pretén l'Ordenança senzillament és crear un marc Regulador que permeti treballar millor 
en els treballadors municipals que fan el seguiment d'aquest tipus d'activitats, però sobretot també per 
vetllar pels mateixos ciutadans que doncs acaben disfrutant d'aquest tipus de locals, és a dir, 
l'Ordenança tant es regula els horaris de funcionament per la tranquil·litat dels veïns , com la ventilació, 
i determinades característiques de caire tècnic que han de reunir aquests locals perquè no acabin en 
llocs que tampoc siguin els més adequats, també regular i això crec que és important, les distàncies 
que han de reunir entre ells, també entre aquests locals i els equipaments de caire educatiu i sanitari . I 
bàsicament el que us comentava, recalcar que la voluntat és fornir-nos d'un marc regulador que fins 
ara no teníem, per tal de poder abordar més i millor aquests temes des d'una vessant de l'urbanisme i 
de la inspecció lligada al servei d 'Activitats, no necessàriament a través d'altres serveis que a vegades 
doncs ho poden fer més complexe i més difícil d'entendre. Moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí també hi ha demanades intervencions. No sé si per part del Partit 
Popular. No? Per part de la CUP? Endavant.

 
Senyor Navarro: Bona tarda, bé, sobre aquest tema voldríem plantejar quatre aspectes que creiem 
que són molt importants que tinguem en compte. Algunes reflexions són de caire més generals, però 
pensem que és important que es poguessin incorporar doncs en el debat que farem sobre aquest 
tema. A veure, en primer lloc, com sempre, reiterem la demanda que realment es tingui en compte les 
aportacions que sobre aquest tema puguin fer tant associacions cannàbiques com el propi veïnat. 
Creiem que s important que la veu d'ells s'escolti, i en aquest sentit fem un prec una demanda a 
l'Equip de Govern per tal que es treballi al màxim per generar aquesta participació. En segon lloc, ens 
preocupa que es reguli aquest tema, i que en canvi deixem altres de banda, voldríem recordar que tots 
nosaltres formem part d'una societat on treballem, o parlem, amb una doble moral, amb una certa 
hipocresia, voldria recordar que les principals drogues causants de mort són l'alcohol i el tabac, que 
sobre aquestes no hi ha una regulació com la que estem plantejant en aquests moments, no hi ha una 
distància, fins i tot jo el diumenge vaig assistir a un gran espectacle esportiu , i en el Palau d'Esports, la 
gent consumia sense cap mena de problema alcohol, aleshores em pregunto si això no ho podríem 
estendre a altres àmbits, àmbits com els que jo plantejo, i que en aquest sentit féssim una reflexió 
global sobre tot aquest tema, com pot ser que no tinguem en compte l'alta mortalitat que genera 
l'alcohol i el tabac, torno que no hi posem distancies, i en canvi en el tema del cànnabis establim una 
distància que farà que si no la canviem aquests espais a estar totalment aïllats del que seria l'entorn 
urbà, perquè dic això? Perquè en aquests moments l'Equip de Govern planteja una distància no dels 
espais educatius, o dels espais esportius, sinó de qualsevol tipus d'equipament, una distància de 300 
metres, plantegem-nos quin és el mapa de la ciutat, i cap a on estem enviant en aquests clubs 
cannàbics. Els estem enviant cap a la perifèria, els estem enviant cap als polígons, i en aquest sentit 
trobem que és una Ordenança que té aquest joc plantejat d'aquesta manera i que el que vol és 
treure'ls i allunyar-los i no fer un debat real sobre aquestes drogues, però també, torno a insistir 
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plantejant-ho en tot el tema a nivell global. Sí que estem d'acord en la necessitat, com deia la 
Regidora, de garantir la convivència amb el veïnat i evitar olors, sorolls i horaris que siguin inadequats 
per aquestes persones, però tornem, tal com està formulat en aquest moment la distància de 300 
metres de qualsevol equipament marginaria totalment aquests espais, i creiem en aquest sentit doncs 
que s'hi ha de fer tot un treball per replantejar això, no pot ser que ens plantegem en aquest tema, en 
el cànnabis aquest tipus d'actuacions i en les altres doncs en canvi hi haguí una certa barra lliure en el 
consum d'aquestes altres drogues. Gràcies.
 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans no sé si es vol intervenir, no? Esquerra Republicana? 
Endavant

Senyor Mur: Gràcies Alcalde, de fet estava jo acostumat durant 4 anys a ser el primer que parlava, i 
era el primer que deia les coses, i ara, el company diguem-ne Eduard m'ho ha aixafat tot. 
Pràcticament diria, passem el paper que ho tornaré a dir 

Alcalde: L'alternativa no t'agradaria, treu menys vots que ell i ja està 

Senyor Mur: En toc cas, estem absolutament d'acord amb la reflexió que han fet els companys de la 
CUP i de fet nosaltres estàvem fent el mateix. Jo començava la nostra reflexió dient es nota que estem 
en una ciutat mediterrània, on existeix la cultura del vi, i és com deia el company Eduard, doncs, 
tolerada, acceptada i compartida per tothom i en canvi quan introduïm un element nou, com és fumar 
cànnabis d'una forma controlada, voldria deixar clar que la nostra posició no vol dir que estiguem 
d'acord en el tràfic de drogues, etc., etc.,. Perquè a vegades això es pot confondre, no és això el que 
estem dient, però que en tot cas sí que veiem que quan es decideix fer un club de cànnabis aquí hi ha 
tota una sèrie de restriccions i tota una sèrie d'Ordenances que ho delimiten molt, i com han dit, 
insisteixo, els companys de la CUP, no precisament és una droga diferent de l'alcohol o del tabac. 
Nosaltres també ens ha sobtat una mica, les presses en presentar aquesta Ordenança, que pel seu 
contingut i per la seva importància enteníem que potser havíem de debatre més. Per això, perquè és 
una aprovació inicial i perquè pensem que l'hem de debatre més, nosaltres avui ens abstindrem. 
Entenen que quan arribi l'aprovació definitiva hàgim pogut tenir aquest debat a fons, hàgim pogut 
constatar, com també dèiem els companys de la CUP, que associacions de veïns, que els propis clubs 
de cànnabis, han participat en aquesta elaboració d'aquesta Ordenança i han pogut donar el seu punt 
de vista en tot cas, evidentment que entre tots hem d'arribar a un acord, si no cadascú escombraria 
cap a casa seva, quan hàgim fet tota aquesta reflexió, hàgim fet tot aquest camí, nosaltres és possible 
que podem estar d'acord amb aquesta Ordenança, atenent a més que companys nostres, a Sarrià de 
Ter, o a Sitges, han aprovat una Ordenança similar, per tant, vol dir, que si fem les coses, d'acord amb 
el procediment que entenem que ha de ser, participatiu, i de reflexió comunitària conjunta nosaltres 
ens hi podrem apuntar. En tot cas, avui degut a tots aquests dèficits i aquestes mancances nosaltres 
ens abstindrem, esperant aquest període, fins a l'aprovació definitiva, que entenem i esperem que 
puguem aportar també les nostres idees, i podem tenir la garantia de què tots els actors que formen 
part d'aquesta Ordenança, perquè hi ha la societat civil, hi ha els ciutadans, hi ha els veïns, hi ha els 
clubs, tots estem d'acord en què aquesta Ordenança té sentit. Gràcies.
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Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el Grup Socialista? Convergència i Unió, endavant senyor Vila

Senyor Vila: Nosaltres també ens abstindrem, en aquest cas el nostre vot no és negatiu perquè les 
nostres aportacions en aquest cas són menors. Nosaltres estem globalment d'acord amb l'Ordenança 
però també hi ha algunes aportacions a fer, que en aquest cas algunes d'elles ja les concretarem, o 
les podem dir ara, no tenim cap problema. Un d'ells és l'aspecte que per nosaltres l'objectiu d'aquesta 
Ordenança és regular una activitat per no criminalitzar-la sinó per regular-la i fer que es pugui 
desenvolupar d'acord amb tothom i amb la convivència de la ciutat, i en aquest sentit pensem que és 
pitjor, que un club d'aquestes característiques estigui a 300 metres del Museu de la Tela o que estigui 
als baixos d'un edifici d'habitatges, no? Potser n'hauríem de parlar, és a dir, estic d'acord amb els 
companys de la CUP, que no es tracta dels 300 metres, però potser s'hauria de dir que no es pugues 
posar un club d'aquestes característiques en un edifici d'habitatges, parlem-ne, parlem-ne. És un 
tema, i un altre tema que es va cridar l'atenció des de, jo no sóc fumador, jo no sé si 20 grams de 
marihuana al dia és molt o poc, però estableix aquesta quantitat a dispensar que no saben si ve 
derivada d'una normativa superior, en aquest cas entenc que si s'estableix aquí, és perquè no es 
determina en una normativa superior, i s'ha establert en aquí, i al conèixer aquest es correspon 
aquesta quantitat, només volíem fer la reflexió de dir limitar a quantitat creiem que és positiu, perquè 
es tracta d'un tema d'ús, però pensàvem, el fet de limitar-la molt a lo millor pot provocar doncs una 
major afluència, perquè si cada dia has d'anar a buscar el teu paquetet, fa que la gent hi vagi, i vagi 
cada dia, i a lo millor si la quantitat ha de dispensar doncs et permetes un cop a la setmana, doncs a lo 
millor hi hauria menys molèsties. Doctors té l'Església, potser hi ha gent que sobre aquest tema hi 
entén més, però era una de les coses que ens crida l'atenció. Res més. 

 
Alcalde: No sé si el Grup Socialista vol intervenir ? Si senyor Terrades? Té la paraula

Senyor Terrades: Sí també breument per fitxar la posició del Grup que no diferirà de la que ha 
expressat la Regidora. En tot cas, a tall dels comentaris que s'han expressat, jo crec que s'ha de fer 
dues coses: treballar, amb els clubs cannàbics i amb els veïns i veïnes de les zones on es volen 
ubicar aquests clubs, justament si es fa aquesta normativa és per poder-ho fer, perquè aquest debat 
no és un debat neutre, i perquè n'hem de parlar. I segon, s'ha de regular, i s'ha de regular per no 
estigmatitzar els clubs cannàbics. I en tot cas, avui el que estem fent és l'aprovació inicial i estic 
convençut que en el treball de, que les aportacions i el treball de Comissió, trobarem el punt just per 
tal de satisfer totes les inquietuds i els neguits que hi puguin, i les visions, que hi puguin haver-hi en 
els diferents Grups que formen la Corporació municipals. I és veritat, senyor Navarro, que estem en 
una societat de dobles morals, i triples, ara, hi ha una cosa que jo crec que ha de quedar palesa avui 
en aquí, no li afirmo, que algú no vagi d'estranquis, però a les instal·lacions esportives hi ha una 
normativa que fitxa que les cerveses han de ser sense alcohol, doncs si no compleixen, s'haurà de 
sancionar.

Alcalde: Moltes gràcies. La senyora Oliveres, per tancar el torn
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Senyora Oliveres: Sí, moltes gràcies senyor Alcalde. Bé jo en la línia del portaveu, reiteraria la voluntat 
de lògicament no només escoltar sinó treballar plegats, en relació a totes les aportacions que podeu 
fer i en aquest sentit us emplaço a les properes Informatives, n'hem tingut dos a propòsit d'aquest 
tema, és cert que la documentació, però estarà bé que efectivament tota això aflori a les Comissions 
Informatives, que tenen aquest objecte, i ressaltar dos aspectes perquè potser abans no ho he fet. El 
primer, s'ha parlat amb les associacions cannàbiques, i s'ha parlat amb els veïns, l'Ajuntament, 
treballa als barris i ho fa d'una manera continuada, diària, i per això a final s'arriba al convenciment o a 
la convicció de què cal que lògicament cal actuar per regular, per dotant-se d'aquestes eines, per tant 
ho farem en el tràmit de tramitació de l'Ordenança, la posterior de l'aprovació inicial però recalcar que 
això és ve fent, aquesta preocupació està al carrer i nosaltres ens en fem ressò i per això creiem que 
he de regular i crear aquest marc del qual no estàvem proveïts, això d'una banda.

I de l'altra, podem debatre al llarg i a l'ampla respecte a la situació de l'alcohol i el tabac, i totes les 
drogues , i d'altres diguéssim substancies que existeixen en el nostre món i que tenim a l'abast. Però 
en tot cas crec que aquest és un debat que seria bastant ampli, el podem lògicament enfocar però 
potser llavors hauríem de crear una ponència especifica sobre el tema, i no seria segurament tant la 
Comissió de Territori i Ciutat, sinó que lo inclouríem els companys que treballen al carrer cada dia en 
combatre i conduir tota una sèrie de casuístiques que es produeixen al voltant del consum d'aquestes 
substàncies. I la ultima,, per no deixar-me-la, perquè em sabria molt greu, l'Ordenança no estigmatitza 
per res, perquè de fer i me deixat de nomenar-ho parla d'aquest tipus de clubs, com uns clubs 
emergents per molts motius, no només el gaudir de poder-se trobar, reunir-se i consumir plegats una 
determinada substancia, sinó pel caire terapèutic que pot arribar a tenir el consum de marihuana. Per 
tant, no només ho anomena això l'Ordenança, és diferents praxi que es donen en aquests clubs que 
no tenen perquè ser de cap caire il·lícit, en absolut, sinó que a més a més les identifica com a focus a 
partir dels quals, llocs, indrets establiments a partir dels quals podem conduir i col·laborar en 
l'establiment de bones praxis i bones pràctiques al voltant d'aquest tipus de consums. Per tant, lluny 
d'estigmatitzar aquesta Ordenança el que vol realment el que vol establir aquest marc regulador que 
ens ajudi als consumidors, als tècnics que a l'Ajuntament fan la feina d'haver de regular i vetllar pels 
barris i les comunitats que poden presentar queixes a l 'Ajuntament, etc. Moltes gràcies 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si vol intervenir,

 
Senyor Navarro: Bé, voldria fer un apunt, per nosaltres torno a reiterar l'Ordenança és 
estigmatitzadora quan diu: que està prohibit l'obertura a menys de 300 metres de centres educatius 
sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves, i en general de qualsevol sol o 
edifici qualificat com a sistema d'equipaments, aleshores en aquest sentit o això o canviem, o aquesta 
ordenança malgrat una voluntat que no és, serà realment estigmatitzadora, perquè enviarà aquests 
clubs lluny de la gent, i per tant segregarà i el que farà és estigmatitzar realment a la gent que 
s'associa d'aquesta manera.
 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part d'esquerra Republicana, si?

Senyor Mur: Sí, gràcies Alcalde, només dos petits comentaris. El primer és que he entès, segons ha 
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dit el senyor Terrades que la metodologia és que primer regulem i després ja en parlarem . Jo crec que 
primer n'hauríem de parlar-ne i llavors acabar regulant, perquè segur que cal fer-ho, però en tot cas no 
estic d'acord amb l'ordre. I a la Regidora li diria que, a veure, aquesta documentació es va lliurar no en 
aquesta Comissió Informativa d'avui, que hi ha hagut, si no a l'anterior, en un tema d'aquesta 
envergadura i que necessita de reflexió i que necessita d'assessorament, perquè nosaltres no som 
experts, en una setmana entendreu que no és, en fi, que no hi ha el temps suficient per recopilar 
aquelles idees, aquelles propostes, i aquells canvis que nosaltres intentem, o que voldríem incorporar, 
per tant, no sóc dels que m'acostumo a queixar de què no hi hagi temps per fer les coses, però home, 
tampoc n'hi ha hagut de temps. En tot cas  insisteixo, és una aprovació inicial, i entenc que el 
cronòmetre comença a comptar a 0 ara, i espero que abans de l'aprovació final, realment podem 
discutir-ho més, i dir que això és en el marc de la Comissió Informativa deixi'm dir que en les 
Comissions Informatives s'informa, normalment s'informa el seu propi nom ho diu així, s'informa, i es 
pot fer algun petit debat, però no un debat que arribi diguem-ne a l'elaborar una Ordenança d'aquest 
tipus, vaja, encara no ho he vist, en tot cas, en els 6 anys que fa que sóc regidor, si això es produeix 
ara per primera vegada, encantat de la vida de què es produeixi, i endavant, però potser cal també 
buscar altres moments que no siguin la pròpia Comissió Informativa per debatre això, entenc que 
vostès això no ho han fet en Comissions Informatives sinó que ho han fet treballant, amb els tècnics, 
amb qui convingui, assessorant-se, doncs aquesta metodologia de treball és la que ens agradaria 
també aplicar com a Grups de l'oposició fer les nostres aportacions. Gràcies 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència no hi ha intervenció, per part del Grup socialista, 
endavant

Senyor Terrades: Sí, miri senyor Mur, és veritat aquí estem davant d'una dicotomia, de regular 
treballar treballar regular, de lo que es tracta és d'obrir el debat, i sobretot avançar-se als problemes, 
que no dic que n'hi haguin, però bé tots sabem que obrir un club cànnabis no és igual que obrir doncs 
qualsevol altre tipus d'activitat, o moltes de les activitats, per tant com que ja sabem que pot haver-hi 
algun tipus de problemes, doncs millor regular, obrir el debat, no estem tancant la regulació, per tant 
en tindrem unes setmanes, algun temps, per perfeccionar aquesta normativa i per acabar parlant tal 
com li ha manifestat la Regidora d'Urbanisme. 

Alcalde: La senyora Oliveres per cloure el debat

Senyora Oliveres: Sí gràcies. Bé, reiterar la total predisposició lògicament recollir totes les aportacions 
que feu i les propostes i a debatre-les si la Comissió Informativa no és l'espai trobarem segur l'espai 
per fer-ho i en aquest sentit també oberta a propostes. En tot cas l'Ordenança s'aprova inicialment, el 
que pretén és amb uns paràmetres prou clars i entenedors crear aquest marc regulador del qual la 
ciutat no disposava. Pel que fa al tema del dels equipaments i les distancies als equipaments ben 
segur que en podem parlar, entenc que això és una cautela i no una voluntat d'estigmatització, 
m'agrada ressaltar-ho perquè és així, i en tot cas ho analitzem a la vista del mapa de la ciutat ben 
segur que podem acotar potser fins i tot canviar, perquè no, d'això es tracta, si hem de debatre i 
treballar plegats doncs les distàncies que sorgeixen d'haver estudiat altres ordenances que han 
implantat altres edificis, i no pas de cap voluntat, insisteixo, d'estigmatització, tot el contrari, entenem 
que son llocs en els quals, guaita, es pot difondre fins i tot el que deia, bones praxis en matèria i per 
tant els serveis de Salut Pública i diferents Departaments de l'Ajuntament així ho han identificat, no és 
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un tema de dificultar l'obertura, sinó d'obrir amb unes majors garanties, i en tot cas sobretot de tenir 
eines per si es produeixen problemes com en algun cas s'han produït, és a dir, que no és un debat que 
vulguem obrir perquè si, als barris hi ha hagut en algun cas alguna situació que ens porta a pensar 
que és important que tinguem aquesta Ordenança. Seguim treballant. Moltes gràcies. 

Alcalde: Bé, jo aquí abans de la votació sí que voldria fer tres precisions perquè em sembla que pot 
també aclarir el que estem fent aquí.
En primer lloc, qui hauria d'haver regulat, no ha regulat, la Generalitat de Catalunya aquest tema, amb 
aquest afany liberalitzador que les Lleis Òmnibus i altres Lleis doncs han implantat , ha fet que un tema 
que té una evident repercussió ciutadana l'hagi deixat sense regulació, i òbviament, la vida és com és, 
i efectivament, hi ha clubs cannàbics amb bones pràctiques i hi ha clubs cannàbics amb males 
pràctiques, com que qui no havia de regular, perdó, qui havia de regular no ho ha fet, com sempre, els 
problemes es detecten des de la proximitat, i si hem regulat o si hem empres la decisió d 'avançar en la 
regulació és perquè hi ha hagut gent, ciutadans i ciutadanes que ho han demanat, no ho dubtin, 
perquè quan hi ha males pràctiques, i en alguns casos n'hi ha, si no tens instruments, si no tens 
elements regulatoris no pots intervenir, i necessitem intervenir quan hi hagin males pràctiques, és un 
tema simplement de civisme i de convivència. I per tant i també com que un debat com aquest està 
analitzat no només per la gent que es mira aquest tema d'una manera, com us ho diria jo, de bona fe i 
en positiu sinó que també hi han maneres d'entendre tot aquest món, per això s'ha de fer amb una 
certa celeritat, és un tema que em sembla també evident, per tant, no s'ha regulat per qui ho hauria de 
fer, i l'administració local ha d'intervenir, com ho està fent a altres municipis, i podríem fer també la 
relació de municipis que han intervingut.
I en tot cas també recordar que aquest Ajuntament ha estat pro actiu en tot el que fa a dependències, 
als anys 80 aquesta ciutat va ser de les primeres que va generar un espai de reflexió, de debat i 
d'intervenció en temes vinculats a l 'alcohol i a les drogues, dels primers. Si vostès van a la pàgina web 
vinculada a l'Ajuntament veuran que en temes d'addiccions les nostres pàgines web i els nostres 
tècnics són referència nacional, i més enllà de nacional, per tant aquest és un Ajuntament 
absolutament pro actiu a l'hora de la reflexió al voltant de les dependències, i no només regula, sinó 
que alhora, genera a partir dels educadors socials, a partir dels serveis socials, a partir de la relació 
amb les escoles, a partir de la feina dels serveis de joventut el que fa és incidir cap a les bones 
pràctiques i també cap a la reflexió al voltant de l'ús d'elements que poden generar dependències, per 
tant no comencem a parlar d'aquest tema avui ni ho fem en el moment de regular doncs uns clubs 
cannàbics sinó que òbviament tot el que fa referencia a dependències jo diria que totes les 
dependències, l'Ajuntament de Granollers afortunadament fa anys que hi treballa.
En tot cas, també com s'ha dit, fem l'aprovació inicial, com sempre oberts a les aportacions i ha de 
parlar-ne amb la calma i la tranquil·litat que faci al cas . Per tant ara és de moment de votar

APROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313))))    i Ci Ci Ci C''''ssss    ((((2222))));;;;    8888    abstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIUabstencions  dels Grups Municipals de CIU     ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    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: Passem a la Comissió, perdó queda un punt, el punt número 15, en el qual es planteja 
adoptar un acord per tal de requerir a la Generalitat que faci front al pagament d'una certificació que 
resta d'un milió d'euros de les obres corresponents al Pla de Barris del barri del Congost, senyor 
Secretari, 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATDICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATDICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITATDICTAMEN RELATIU A REQUERIR AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT    
((((ABANS DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESABANS DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESABANS DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUESABANS DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES))))    DE LADE LADE LADE LA    
GENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DEGENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DEGENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DEGENERALITAT DE CATALUNYA PER TAL QUE PROCEDEIXI A EFECTUAR EL PAGAMENT DE    
LA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ  PER IMPORT DELA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ  PER IMPORT DELA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ  PER IMPORT DELA ÚLTIMA CERTIFICACIÓ  PER IMPORT DE    1111....022022022022....758758758758,,,,12121212    EUROSEUROSEUROSEUROS,,,,    CORRESPONENT A PARTCORRESPONENT A PARTCORRESPONENT A PARTCORRESPONENT A PART    
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DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A FINANÇAR EL PROJECTE DDE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A FINANÇAR EL PROJECTE DDE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A FINANÇAR EL PROJECTE DDE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER A FINANÇAR EL PROJECTE D''''INTERVENCIÓ INTEGRALINTERVENCIÓ INTEGRALINTERVENCIÓ INTEGRALINTERVENCIÓ INTEGRAL    
EN EL BARRI DEL CONGOSTEN EL BARRI DEL CONGOSTEN EL BARRI DEL CONGOSTEN EL BARRI DEL CONGOST ,,,,    DDDD''''AQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTATAQUESTA CIUTAT

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Mitjançant acord de Ple de 26 de setembre de 2006 es va aprovar el conveni de col·laboració 
subscrit entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i l'Ajuntament de Granollers per 
al desenvolupament del Projecte d'Intervenció integral en el barri Congost.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- En aquest conveni s'especificava que el dia 6 de juny de 2006,,,,     el conseller de  Política 
Territorial i Obres Públiques havia dictat resolució d'atorgament dels ajuts destinats a finançar 
projectes d'intervenció integral en diferents municipis de Catalunya, per la qual es concedia una 
subvenció per import de 3.490.726,60-€ a l'Ajuntament de Granollers, la qual el Ple de l'Ajuntament en 
sessió celebrada el dia 27 de juny de 2006, va acceptar de forma expressa.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- En el mateix conveni s'establia que la quantitat dels lliuraments per part del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques s'ajustaria a la despesa justificada, dins el límit màxim de les 
anualitats establertes en la resolució de concessió de la subvenció i en el percentatge en ella 
establert.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- En l'àmbit d'aquest conveni l'Ajuntament de Granollers ha aprovat deu certificacions i 
justificacions, de les quals s'han abonat nou i resta pendent de pagar l'última de data 18 de juliol de 
2011, per un import de 1.022.758,12-€ que falten per completar els 3.490.726,60-€ de la subvenció 
atorgada.
  
CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Mitjançant comunicació de data 15 de juny de 2012, l'Alcalde de Granollers s'adreçà al 
conseller de Territori i Sostenibilitat i li recordà que, per resolució de data 6 de juny de 2006 es va 
atorgar al consistori l'ajut a que s'ha fet esment per valor total de 3.490.726,60-€, amb càrrec a la 
partida pressupostària P008D/760000100/4320, i dins les anualitats 2006 fins a 2010; posteriorment 
prorrogades fins el 31 de desembre de 2011.

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- També li exposà que, d'acord amb el conveni signat a que s'ha fet referència, l'Ajuntament 
havia executat les actuacions programades i les havia justificat en el termini i forma establerts per la 
normativa d'aplicació i les directrius del tècnics del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, presentant el 15/05/2011 la darrera justificació per un import total de 2.045.044,54-€.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.- En el mateix escrit s'assenyalava que el dia 17 de gener de 2012 es va celebrar la darrera 
reunió del Comitè d'avaluació i Seguiment del Pla de Barris la qual va donar per acabada l'execució 
del projecte subvencionat i que, atès el retard en l'abonament de l'import assenyalat, l'Ajuntament de 
Granollers havia contactat amb la Sotsdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim 
Interior del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya .

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- La Sotsdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i Règim Interior del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va respondre aquella sol·licitud informant 
que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2012 no havien previst cap partida 
pressupostària per a fer front al deute exposat.

NovèNovèNovèNovè.-.-.-.- En data 28 d'agost de 2012 el Conseller de Territori i Sostenibilitat va comunicar a l'Ajuntament 
de Granollers que en el pressupost de 2012 no s'havia pogut dotar cap anualitat per a les 
convocatòries de la Llei de barris; motiu pel qual la justificació no es podia tramitar adduint que el seu 
departament no gaudia de dotació pressupostària per tal de fer-hi front i afegint que, tant aviat com es 
disposés de crèdit es procediria al seu pagament.

DesèDesèDesèDesè.-.-.-.- Efectuada l'oportuna consulta a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya el dia 24 de 
novembre de 2015, s'ha pogut comprovar que consta comptabilitzada una obligació reconeguda amb 
data de document de 11/10/2011 per import de 1.022.758,12 euros en concepte de liquidació del Pla 
de Barris Congost a Granollers i que no n'està programat el seu pagament.

OnzèOnzèOnzèOnzè.-.-.-.- Aquesta situació provoca un desequilibri financer i greus perjudicis al Consistori, per la qual 
cosa, resulta procedent efectuar el present requeriment previ al Departament de Territori i 
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Sostenibilitat, segons allò previst pels articles 29 i 32 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de 
la jurisdicció Contenciosa-Administrativa. 

Als esmentats antecedents resulten d'aplicació els següents 

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

I. L'article 106.1 de la Constitució Espanyola de 1978, relatiu al control de la potestat reglamentària, la 
legalitat de l'actuació administrativa i la seva submissió als fins que la justifiquen .  

II. Els articles 3, 4, 6, 8 i 9 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, en quant als principis que han de 
regir les relacions entre les diferents administracions, els convenis de col·laboració entre aquestes i 
els seus efectes, així com les relacions amb l 'Administració Local. 

III. Els articles 31 i 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques a Catalunya, els quals regulen els principis generals d'actuació 
administrativa a Catalunya, els principis de les relacions interadministratives i els efectes dels 
convenis de col·laboració entre aquelles.

IV. L'article 22 de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les Bases del Règim Local  el qual 
estableix el llistat de competències atorgades al Ple de la Corporació, entre les quals l'exercici 
d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària. 

V. Els articles 55 i 57 de la Llei bàsica abans esmentada sobre les relacions interadministratives en 
general i les formes de cooperació entre l'Administració Local i les Administracions de l'Estat i les 
Comunitats Autònomes, la qual es farà mitjançant convenis administratius o consorcis que es 
subscriguin. 
 
VI.- Els articles 25, 29 i 32 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, referents a l'objecte del recurs contenciós-administratiu, el requeriment previ a la 
interposició d'accions judicials entre administracions i els efectes derivats de la inactivitat de 
l'Administració.

VII. Els articles 1, 3, 10, 11 i 12 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i 
viles que requereixin una atenció especial, sobre el fons de foment d'aquell programa com a 
instrument de finances de la Generalitat de Catalunya.

VIII. Els articles 13, 15 i 16 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, la qual desenvolupa la Llei 2/2004 
invocada, en quant a la competència del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la 
Generalitat de Catalunya per a la resolució definitiva de les sol·licituds presentades i la forma i el 
temps d'execució de les actuacions que hagin obtingut finançament mitjançant el fons de foment.

IX. Els articles 17.2, 23, 24, 25, 26, 35 i 36 i 87 i següents del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, respecte del 
règim jurídic de les obligacions econòmiques contretes per la Generalitat de Catalunya .

X. Els articles 20, 24 i 46 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària, sobre el 
règim jurídic de les obligacions econòmiques contretes per la Hisenda estatal . 

XI. L'article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el qual preveu que la 
resolució d'atorgament de la subvenció comporta el compromís de la despesa corresponent i el seu 
pagament es farà prèvia justificació pel beneficiari de la subvenció .

XII. Els Articles 88 i 89 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la 
Llei general de subvencions, els quals es pronuncien en el mateix sentit que l'article anteriorment 
referit.
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XIII. L'article 56.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, el qual desenvolupa la Llei reguladora de 
les hisendes locals en matèria de pressupost i despesa pública .

XIV. La Resolució PTO/217/2006, de 8 de febrer, de convocatòria per a l'atorgament dels ajuts que 
estableix la Llei 2/2004 i el Decret 369/2004 que la desplega. 

Atès l'informe del tècnic d'administració general de l'Àrea econòmica de 28 de març de 2014.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Requerir al Departament de Territori i Sostenibilitat  (abans Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques ) de la Generalitat de Catalunya que procedeixi a efectuar el pagament de la desena 
i última certificació, per import de 1.022.758,12 euros, més els interessos corresponents, en 
compliment del conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat de Catalunya (Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques) i l'Ajuntament de Granollers per al desenvolupament del projecte 
d'intervenció integral en el barri del Congost, on s'especifica que el dia 6 de juny de 2006,,,,     el conseller 
de  Política Territorial i Obres Públiques va dictar resolució d'atorgament dels ajuts destinats a 
finançar projectes d'intervenció integral en diferents municipis de Catalunya, per la qual es concedeix 
una subvenció de 3.490.726,60-€ a l'Ajuntament de Granollers, que el Ple de l'Ajuntament de 27 de 
juny de 2006 va acceptar de forma expressa.

SegonSegonSegonSegon.... Indicar al Departament de Territori i Sostenibilitat  (abans Departament de Política Territorial i 
Obres Públiques ) de la Generalitat de Catalunya que, si en el termini de tres mesos des de la data de 
la reclamació, no  dona compliment a allò que es demana, es podrà interposar recurs contenciós- 
administratiu contra la inactivitat de l 'administració.

TercerTercerTercerTercer .... Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat (abans Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques) de la Generalitat de Catalunya i a l'àrea de Govern i Economia 
de l'Ajuntament de Granollers.  

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

Alcalde: Moltes gràcies, el tinent d'Alcalde de l'Àrea Territorial en farà la presentació, endavant senyor 
Camps

 
Senyor Camps: Bé, bona tarda, com ha llegit el senyor Secretari el dia 6 de juny de 2006, iniciàvem el 
projecte d'intervenció integral del barri Congost, un programa que havíem presentat l'Ajuntament de 
Granollers dins el programa del Pla de Barris, i d'això ja fa doncs 9 anys i mig. El projecte va ser 
pressupostat en gairebé 7 milions d'euros, era finançat en parts igual tant per l'Ajuntament com que 
per la Generalitat, es tractava, aquest era el projecte que es va presentar, un total de 49 actuacions i 
programes en el barri Congost, en el marc com he dit de la Llei de Barris. Gràcies al Pa de Barris, i 
aquí vull recordar es pogueren dur a terme, entre altres remodelacions de les places de la Pau i de la 
Llibertat, la renovació de les voreres del carrer Cellecs i Maria Palau, dels jardins de Fàtima o del nou 
pavelló de Congost, unes 25 actuacions de millora urbana. També es va poder impulsar programes de 
caràcter sociocultural i de dinamització econòmica, com el de Bon veïnatge, Coneixement de la 
llengua catalana o el Programa de dinamització comercial, 18 programes socials i de dinamització 
econòmica formaven part del nostre Pla de Barris. I el Programa d'ajuts per la rehabilitació dels 
elements comuns dels edificis, en el qual en van gaudir 15 comunitats de veïns del barri. Un programa 
que es va desenvolupar durant 4 anys, entre mitjans 2006 a mitjans de 2011, i que va ser molt ben 
valorat per les entitats del barri, que va permetre renovar l'espai públic contribuir a la dinamització dels 
edificis i a la dinamització social i de l'activitat econòmica comercial, sobretot del barri com he 
esmentat.
El que avui ens porta a parlar del Pla de Barris no és fer una ressenya històrica, ell que avui ens porta 
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a parlar i no voldríem haver-ho de fer, és que ja passats 4 anys del tancament del projecte, encara 
tenim per rebre per part del Govern de la Generalitat 1.022.000 euros com ha llegit el Secretari dels 3 
milions gairebé 500.000 que era la subvenció compromesa. Dir que tots els proveïdors van cobrar 
puntualment perquè l'Ajuntament de Granollers ha avançat els diners, i malgrat tots els intents 
infructuosos, fins ara d'assolir el compromís efectiu, encara se'ns deu avui prop d'un 30% de la 
subvenció compromesa fa 9 i mig, és per això que requerim al Departament de Territori i Sostenibilitat 
a complir el conveni subscrit i que procedeixi a efectuar el pagament d'aquests 1.022.758,12 euros 
pendents que encara queden a data d'avui de cobrar per part de l'Ajuntament de Granollers. Moltes 
gràcies.

Alcalde: Aquí no hi ha demanades intervencions, sí que hi ha demanada votació. Unanimitat? Aneu 
canviant, havíeu demanat votació. Fantàstic. No, no, fantàstic,

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a les Persones, el punt número 16 és 
un dictamen a partir del qual es nomena els membres del Patronat de la Fundació Orquestra de 
Cambra en representació de l'Ajuntament de Granollers.  

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONAÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A NOMENAR ELS MEMBRE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓDICTAMEN RELATIU A NOMENAR ELS MEMBRE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓDICTAMEN RELATIU A NOMENAR ELS MEMBRE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓDICTAMEN RELATIU A NOMENAR ELS MEMBRE DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ    
ORQUESTRA DE CAMBRA EN REPRESENTACIÓ DE LORQUESTRA DE CAMBRA EN REPRESENTACIÓ DE LORQUESTRA DE CAMBRA EN REPRESENTACIÓ DE LORQUESTRA DE CAMBRA EN REPRESENTACIÓ DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

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

L'Associació Orquestra de Cambra de Granollers treballa des del 1992 amb els objectius de la 
promoció de la música, i dels espectacles culturals, així com de la promoció dels músics novells, 
majoritàriament dins l'àmbit de la ciutat de Granollers. 

Amb la finalitat d'expandir els seus objectius i finalitats l'Orquestra de Cambra, juntament amb la 
col·laboració de l'Ajuntament de Granollers, i amb la voluntat de dotar d'un caràcter de certa 
permanència a aquest projecte inicial, es va crear la Fundació pública temporal de l'Orquestra de 
Cambra de Granollers.

Així, en data 24 de novembre de 2009, mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament, es va aprovar 
inicialment la creació de la Fundació pública temporal de l'Orquestra de Cambra de Granollers i els 
seus estatuts. 

En data 30 de març de 2010, mitjançant acord plenari, es va aprovar definitivament la constitució de 
l'esmentada Fundació i dels seus estatuts, i es van nomenar 3 membres del Patronat de la Fundació 
en representació de l'Ajuntament de Granollers. 

Atès que han transcorregut els 5 primers anys des de la seva constitució, la Fundació Orquestra de 
Cambra de Granollers ha de procedir a la renovació dels membres del seu Patronat .



452

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

De conformitat a l'article 13.1 dels estatuts de la Fundació, el càrrec de patró té una durada de 5 anys, 
essent possible la seva reelecció per un mandat més. 

L'article 13.2 dels estatuts de la Fundació disposen que l'Ajuntament de Granollers podrà nomenar fins 
a tres patrons, sent necessàriament un d'ells el Regidor de Cultura. 

L'article 332-5 de la Llei 4/2008, de 28 d'abril, Codi Civil de Catalunya, al seu Títol III De les 
fundacions,  preveu que les persones jurídiques accepten formar part del patronat per acord de l'òrgan 
competent a aquest efecte.

De conformitat a allò establert per resolució d'Alcaldia 530/2015, ratificada per Ple de la corporació de 
data 1 de juliol de 2015, la Regidoria de Cultura recau en la persona de Mireia López i Ontiveros .

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .- Nomenar, d'acord amb l'article 13.2 dels estatuts de la Fundació, membres del Patronat de la 
Fundació Orquestra de Cambra de Granollers en representació de l'Ajuntament a la Regidora de 
Cultura d'aquest Ajuntament, Mireia López i Ontiveros; i al senyor Josep M. Roger i a la senyora M. 
Carme Palma.  

Alcalde: Molt bé. En tot cas aquí tampoc hi haurà intervenció, sí que s'ha demanat votació, espero, que 
es faci efectiva.

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    20202020    vots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSCvots favorables del Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,        CIUCIUCIUCIU    ((((4444)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))))    ;;;;    iiii    5555    abstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    iiii    
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))

Alcalde: El punt 17 és un punt a partir del qual s'aprova una addenda, un Conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal i l 'Ajuntament de Granollers, endavant

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DÀREA DÀREA DÀREA D''''ACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTARACCIÓ COMUNITÀRIA I BENESTAR

17171717).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ D''''UNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓUNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓUNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓUNA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ    
ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS    
PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A LPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A LPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A LPER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT PER A L ''''ANYANYANYANY    2015201520152015

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

Correspon als Municipis de més de 50.000 habitants facilitar el servei de transport adaptat a centres 
de dia o ocupacionals, de conformitat a l'article 67e) del Text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

El Decret 42/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis socials 2010-2011, descriu 
el servei de transport adapatat com un servei complementari de suport als serveis socials d'atenció 
especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un sistema de 
transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries .

Granollers disposa de transport adaptat amb recorreguts interns  i que cobreix els desplaçaments a 
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centres de la ciutat. No obstant, s'ha rebut sol·licituds per transport a centres externs als que 
correspon donar resposta. Promoure i gestionar un servei propi té un cost molt alt i el nombre de 
sol·licituds existents en l 'actualitat no justifica la creació d 'aquest servei.

El Consell Comarcal és l'administració supramunicipal competent en la gestió del servei de transport 
adaptat per els municipis amb una població inferior a 50.000 habitants, i disposa de línies establertes 
d'accés a centres ocupacionals o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental, 
Barcelona i Alella.

Ciutadans de Granollers tenen necessitats de transport als centres esmentats i, donat que el consell 
Comarcal del Vallès Oriental té organitzat el transport, resulta convenient establir un marc de 
col·laboració per a la prestació del servei de transport adaptat i poder donar resposta a les necessitats 
de les persones del municipi en aquesta matèria.

En data 26/5/2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ens notifica a l'Ajuntament via EACAT 
(E/002734-2015) que d'acord amb l'article 58 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu que la Gerència del Consell Comarcal va 
prendre entre d'altres l'acord d'aprovació del contingut i signatura del conveni de col·laboració i 
encàrrec de gestió del servei de transport adaptat amb l'Ajuntament de Granollers per a l'any 2015 en 
relació amb el servei de transport adaptat.

En data 04/11/2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental transmet a l'Ajuntament la notificació del 
Decret de Presidència 134/2015 on comunica el contingut i la signatura d'una addenda del conveni de 
col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació al 
servei de transport adaptat.

Aquesta addenda té per objecte modificar el conveni amb la incorporació de dos nous usuaris de 
Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia especialitzats ubicats al 
Vallès Oriental i Barcelona.

Aquesta modificació suposa un import addicional per l'Ajuntament de Granollers de 2.820,34€ 
(despeses des d'octubre a desembre de 2015), que s'hauran de satisfer mitjançant una transferència 
bancària al compte: 2013-0046-82-0200998227 de Catalunya Banc, SA d'acord amb el detall següent:

1. 1.410,17 euros en el moment de la formalització d'aquesta addenda
2. 1.410,17 euros no més enllà del 15 de gener de 2016

Aplicar aquesta despesa pressupostària a la partida H461.23114.22300 'Transports adaptats' del 
pressupost de despeses de Serveis Socials de l 'any 2015, on hi ha crèdit suficient per atendre aquesta 
despesa.

El cap del Servei de Serveis Socials ha emès un informa favorablement sobre el contingut i la 
signatura de l'addenda al conveni.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

1. L'article 84.2 m) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 
de juliol, disposa que els ens locals són competents per a la regulació i prestació dels serveis 
d'atenció a les persones i dels serveis socials públics d 'assistència primària, entre d'altres.

2. L'article 67e) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, estableix que els municipis amb una població superior a 50.000 
habitants tenen que prestar, com a mínim, el servei de transport adaptat que cobreixi les necessitats 
de desplaçament de persones amb mobilitat reduïda.

3. L'article 3.1 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que 
els serveis socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant 
totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les 
necessitats socials, en el marc de la justícia social i del benestar de les persones .
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Per altra banda, l'article 3.4 del mateix cos normatiu preveu que la finalitat dels serveis socials 
s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els programes transversals, els projectes comunitaris i les 
prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que estableixi la Cartera de serveis socials .

4. L'article 15.1 de la LSS estableix que el sistema públic de serveis socials s'organitza en forma de 
xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el diàleg entre tots els actors que 
intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials bàsics i en serveis 
socials especialitzats.

5. El Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials, descriu el servei 
de transport adaptat com un servei complementari de suport als serveis socials d'atenció 
especialitzada a persones amb discapacitat o dependència, consistent en la prestació d'un sistema de 
transport adaptat al grau de necessitat de suport de les possibles persones usuàries .

6. L'article 32 d) de la LSS preveu que correspon als ens locals supramunicipals promoure i gestionar 
els serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció social especialitzada per a garantir la 
cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial .

7. L'article 85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, estableix que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar serveis 
públics d'interès supramunicipal, així com també li correspon assegurar l'establiment i l'adequada 
prestació dels serveis municipals en el territori de la comarca, i l'exercici de las competències 
municipals.

8. L'article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, contempla la possibilitat de subscriure convenis i protocols 
amb d'altres administracions públiques en l'àmbit de les seves competències i per a la consecució de 
finalitats d'interès comú. 

9. L'article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que fa als convenis de cooperació interadministrativa, tant en 
serveis locals com en assumptes d'interès comú.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar l'addenda al Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i l'Ajuntament de Granollers per a la inclusió de dos casos nous per a la prestació del servei públic de 
transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals 
o centres de dia d'atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona per l'any 2015, el text 
íntegre del qual és el següent:

“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE TRANSPORT ADAPTAT ENTRE EL“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE TRANSPORT ADAPTAT ENTRE EL“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE TRANSPORT ADAPTAT ENTRE EL“ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE TRANSPORT ADAPTAT ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

R E U N I T SR E U N I T SR E U N I T SR E U N I T S

D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel secretari 
accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.
I, de l’altra, el senyor Josep Mayoral Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit pel secretari de la 
corporació, el senyor Alfred Lacasa i Tribó.

I    N T E R V E N E NN T E R V E N E NN T E R V E N E NN T E R V E N E N

El president del Consell Comarcal del Vallès Oriental en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei 
de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.

L’alcalde de Granollers, en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte , d’acord amb l’article 2 del Reial Decret 1174/1987, 
de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter 
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estatal.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest addenda al conveni , i

M A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E NM A N I F E S T E N

1. El 22 de maig de 2015, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Granoller vam formalitzar el 
conveni de col·laboració per a la prestació del servei públic de transport adaptat de les persones residents a 
Granollers en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al 
Vallès Oriental i Barcelona, en endavant el Conveni.

2. El 6 d’octubre de 2015, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb referència 
E/002271-2015, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat l’ampliació del Conveni per incloure un usuari que 
requereix desplaçar-se al Centre de Dia Valldoriolf.

3. El 15 d’octubre de 2015, registre d’entrada del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb referència 
E/002383-2015, l’Ajuntament de Granollers ha sol·licitat l’ampliació del Conveni per incloure un usuari que 
requereix desplaçar-se al Centre ASPACEBadalona a partir del 2 de novembre.

Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents  

C O N S I D E R A CI O N S J U R Í D I Q U E SC O N S I D E R A CI O N S J U R Í D I Q U E SC O N S I D E R A CI O N S J U R Í D I Q U E SC O N S I D E R A CI O N S J U R Í D I Q U E S

1. L’article 3.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que els serveis 
socials tenen com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la 
vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de la 
justícia social i del benestar de les persones .

2. L’article 3.4 de la LSS preveu que la finalitat dels serveis socials s'aconsegueix mitjançant les actuacions, els 
programes transversals, els projectes comunitaris i les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques que 
estableixi la Cartera de serveis socials .

3. L’article 15.1 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant LSS, estableix que el sistema 
públic de serveis socials s'organitza en forma de xarxa per a treballar en coordinació, en col·laboració i amb el 
diàleg entre tots els actors que intervenen en el procés d'atenció a les persones, i s'estructura en serveis socials 
bàsics i en serveis socials especialitzats .

4. La disposició addicional 45a de la Llei 2/2015, d’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per a l’any 2015, per raó de la qual es prorroga la Cartera de serveis socials aprovada pel Decret 142/2010, de 
l’11 d’octubre, amb les modificacions introduïdes pel marc vigent , i se n’amplia la vigència fins el 31 de desembre 
de 2015.

5. El Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011, en endavant la 
Cartera de Serveis Socials, descriu en el punt 1.2.2.1.3 el servei de transport adaptat com un servei 
complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada a persones amb discapacitat o 
dependència, consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de necessitat de suport de les 
possibles persones usuàries.

6. La Cartera de Serveis Socials estableix que la prestació del servei de transport adaptat està subjecta a crèdits 
pressupostaris disponibles.

7. La Cartera de Serveis Socials estableix la tipologia de la prestació del servei de transport adaptat com a servei 
especialitzat.

8. La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència.

9. El Reial Decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets 
de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social .

10. L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i 
protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents o vinculats 
a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú .

11. L’article 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.
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D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents atorguen 
aquesta addenda de modificació del conveni de col·laboració interadministrativa en relació amb el transport 
adaptat que subjecten als següents ,

PACTESPACTESPACTESPACTES

PrimerPrimerPrimerPrimer....    ObjecteObjecteObjecteObjecte

Aquesta addenda té per objecte modificar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental -en endavant, Consell Comarcal- i l’Ajuntament de Granollers -en endavant, l’Ajuntament- per a la 
prestació del servei públic de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els desplaçaments a 
centres ocupacionals o centres de
dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona .

SegonSegonSegonSegon....    Abast de la modificacióAbast de la modificacióAbast de la modificacióAbast de la modificació

Per raó d’aquesta addenda s’inclouen dos nous usuaris de Granollers en els desplaçaments a centres 
ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona, d’acord amb les 
característiques del servei següents :

1. Nom de la ruta: CDIA 05A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès.
Nombre d’usuaris: 1
Data efectiva d’incorporació: 15 d’octubre de 2015

2. Nom de la ruta: ASPACE Badalona
Nombre d’usuaris: 1
Data efectiva d’incorporació: 2 de novembre de 2015

TercerTercerTercerTercer ....    Règim econòmicRègim econòmicRègim econòmicRègim econòmic

1. Per raó d’aquesta addenda, l’Ajuntament ha d’abonar al Consell Comarcal un import addicional de dos mil 
vuit-cents vint euros amb trenta-quatre cèntims (2.820,34 EUR), d’acord amb el detall següent:

a) Mil quatre-cents deu euros amb disset cèntims (1.410,17 EUR) en el moment de la formalització d’aquesta 
addenda.
b) Mil quatre-cents deu euros amb disset cèntims (1.410,17 EUR) no més enllà del 15 de gener de 2016.

L’abonament de les quantitats expressades es faran en el compte corrent 2013 0046 82 0200998227 de 
Catalunya Banc, SA.

2. El Consell Comarcal ha d’iniciar l’expedient de compensació, de conformitat amb el que preveu la legislació 
vigent, quan l’Ajuntament sigui deutor del Consell Comarcal per l’objecte d’aquesta addenda .

QuartQuartQuartQuart ....    Vigència del conveniVigència del conveniVigència del conveniVigència del conveni

El conveni per a la prestació del servei públic de transport adaptat de les persones residents a Granollers en els 
desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i 
Barcelona, esmentat en el primer punt de la relació de fets, segueix vigent a tots els efectes en tot allò que no 
s’hagi vist afectat
per aquesta addenda.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Vigència de l’addendaVigència de l’addendaVigència de l’addendaVigència de l’addenda

Aquesta addenda entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des del 15 d’octubre de 
2015 fins el 31 de desembre de 2015, sens perjudici de les obligacions establertes en el règim econòmic .

I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquesta addenda al conveni la signen i ratifiquen en senyal de 
conformitat de la qual cosa els secretaris sotasignats donen fe .”

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'un import de 2.820,34 €, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H461.23114.22300 'Transports adaptats' del pressupost de despeses de 
Serveis Socials per a l'any 2015, corresponent al pagament que li correspon satisfer a l'Ajuntament de 
Granollers en el marc de la present addenda al conveni a favor del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per a la prestació del servei esmentat. 

L'abonament de la quantitat expressada s'ha d'efectuar en el compte corrent 2013 0046 82 
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0200998227 de Catalunya Banc, SA.

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Notificar a les persones interessades aquesta resolució .

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

Alcalde: Moltes gràcies, aquí hi ha acord, queda per tant aprovat per unanimitat. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

 Alcalde: Passem a la Junta de Portaveus, a les mocions, 

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

Alcalde: Senyor Secretari li toca a vostè ara, comencem per la primera

18181818....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS PSC,,,,    ERC I CRIDAERC I CRIDAERC I CRIDAERC I CRIDA----CUP ENCUP ENCUP ENCUP EN    
SUPORT DE LA PRESENTADA PER LA PAH GRANOLLERS PER EXIGIR UNA NOVA LLEISUPORT DE LA PRESENTADA PER LA PAH GRANOLLERS PER EXIGIR UNA NOVA LLEISUPORT DE LA PRESENTADA PER LA PAH GRANOLLERS PER EXIGIR UNA NOVA LLEISUPORT DE LA PRESENTADA PER LA PAH GRANOLLERS PER EXIGIR UNA NOVA LLEI    
REGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PERREGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PERREGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PERREGULADORA DEL DRET A L’HABITATGE QUE GARANTEIXI LES MESURES DE MÍNIMS PER    
FER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONALFER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONALFER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONALFER FRONT A L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL ....

IIII

L’actual crisis econòmica i l’augment de l’atur ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de 
persones que degut a les dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves 
necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha provocat que moltes famílies no puguin fer front a les 
quotes hipotecàries o de lloguer del seu habitatge habitual. 

Això s’ha traduït en milers de desnonaments a tot l’Estat espanyol i que milers de persones hagin vist 
vulnerat el seu dret a un habitatge digne, havent d’afrontar situacions de gran vulnerabilitat, precarietat 
extrema, pobresa i exclusió social, econòmica i residencial.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, des del 2007 fins el primer trimestre del 2015 
s’han produït a l’Estat espanyol 624.690 execucions hipotecaries, 8.178 en el primer trimestre de 
2015. A aquestes alarmants xifres cal afegir l’augment de les dificultats per fer front al pagament del 
lloguer que cada vegada afecta a més persones. El CGPJ ha comptabilitzat la preocupant xifra de 
397.954 desnonaments des de l’inici de la crisi al 2007 fins el primer trimestre de 2015 i només en el 
primer trimestre de 2015 s’han executat 9.917 desnonaments.

Ens trobem davant d’una situació d’emergència i vulnerabilitat habitacional que s’incrementa per 
l’existència d’un mercat de lloguer escàs, car i especulatiu i per la manca d’un parc públic d’habitatges 
socials que representa menys d’un 2% de l’habitatge construït. Aquesta situació constitueix una 
anomalia en el context europeu. A més, com denuncia l’informe “Emergència habitacional a l’Estat 
espanyol”, elaborat per l’Observatori DESC i la Plataforma dAfectats per la Hipoteca, aquesta situació 
empitjora pel fet de que l’Estat espanyol és el país d’Europa amb més habitatge buit, un 13,7% del 
parc total (3 milions i mig de pisos buits segons el cens estatal d’habitatge de  2011).

El context descrit de vulnerabilitat i emergència en que es troben gran part de la població s’està 
traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d’habitatge. Una forma de fer efectiu el 
dret a l’habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social de qui s’ha vist obligat a aquesta forma 
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d’accés a l’habitatge.

També resulta alarmant l’increment de persones afectades per la pobresa energètica, entesa com la 
dificultat per poder fer front al pagament de factures dels subministres bàsics d’electricitat, aigua i gas. 
Els preus d’accés i consum d’aquests subministres, que han crescut de forma exponencial, s’han 
tornat inassequibles per una part important de la ciutadania. 

Aquesta situació d’emergència social que pateixen les persones en situació de vulnerabilitat contrasta 
de forma aclaparadora amb els ingents beneficis obtinguts per les entitats financeres i les empreses 
subministradores.

IIIIIIII

La Declaració Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, 
Socials i Culturals (article 11) estableix “el dret de tota persona a un nivell de vida adequat per a sí 
mateixa i la seva família, incloent l’alimentació, vestit i habitatge adients, i a una millora continuada de 
les condicions d’existència. Els Estats prendran mesures apropiades per assegurar l’efectivitat 
d’aquest dret...”.

En el marc jurídic nacional, l’article 47 CE estableix el dret a un habitatge digne i adequat així com el 
deure dels poders públics de promoure les condicions necessàries i les normes pertinents per fer 
efectiu aquest dret, i l’article 33 declara la funció social de l’habitatge.

L’article 267 del Tractat de la Unió Europea declara la primacia del Dret Comunitari (STJUE 9/3/1978, 
Assumpte 106/77 cas Simmenthal) que desplaça al Dret Nacional (art. 93 CE, cessió competències en 
relació a l’art. 96 CE, els tractats internacionals celebrats formaran part de l’ordenament intern).

En relació al que s’ha exposat amb anterioritat i concretant en l’àmbit que ens ocupa, la regulació del 
procediment d’execució hipotecaria en l’actual Llei d’Enjudiciament Civil infringeix la normativa 
comunitària. Aquesta legislació és, per tant, il·legal al ser d’obligat compliment pel jutge nacional, i 
pateix d’un vici radical que determina la seva nul·litat de ple dret. En aquest sentit s’han manifestat 
reiteradament diferents sentències del Tribunal de Justícia del Unió Europea (Cas Aziz, cas Sanchez 
Morcillo i cas Monika Kusionova).

El passat mes de juliol de 2014 es va presentar a Catalunya una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 
promoguda per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i 
l’Observatori DESC, recollint així un clamor de la ciutadania preocupada per la situació alarmant 
d’emergència habitacional.

Aquesta ILP és avui una realitat. El passat 29 de juliol de 2015, el Parlament de Catalunya va aprovar 
la Llei 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. Aquesta victòria a l’àmbit autonòmic demostra que fer efectiu el dret a l’habitatge és una 
qüestió merament de voluntat política.

Davant de les properes eleccions generals, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca ha fet pública una 
sèrie de mesures de mínims que considera necessari i imprescindible incloure en una futura Llei 
reguladora del Dret a l’Habitatge. Aquestes mesures impliquen reformes profundes i valentes però 
alhora factibles, ja que en la seva majoria estan recollides a la Llei  24/2015 aprovada a Catalunya. 

La situació anteriorment descrita aconsella l’aprovació de la present moció .

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

PRIMER.- El Ple de l’Ajuntament de Granollers dóna suport a les propostes presentades per la 
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i considera necessari incloure les següents mesures en una Llei 
reguladora del Dret a l’Habitatge:

1. Mesures de segona oportunitat

Dació en pagament retroactiu i condonació del deute (modificació de la Llei Hipotecaria i la Llei 
d’Enjucidiciament Civil). 
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Eliminació automàtica per part de les entitats bancàries i sense prèvia petició del titular de les 
clàusules declarades abusives per les Sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió 
Europea.
No es podrà executar l’habitatge únic i habitual tant dels titulars com dels avaladors per exigir la seva 
responsabilitat, amb la finalitat de considerar l’habitatge habitual com un bé inembargable. 
Eliminació de tots els requisits restrictius per accedir a la moratòria de desnonaments i al Codi de 
Guindos, excepte habitatge habitual, deutor/a de bona fe i carència de recursos. 

2. Lloguer digne

La regulació del lloguer en favor de la part més dèbil dels contractes d’arrendament: els inquilins. 
Introduir mecanismes de seguretat en la tinença, estabilitat en la renta i allargant el termini mínim de 
duració del lloguer, com a mínim fins els 5 anys. Quan l’arrendatari pertanyi a un col·lectiu 
especialment vulnerable es produirà una pròrroga automàtica del contracte de lloguer si així ho 
manifesta, que serà obligat quan l’arrendador sigui un banc o un gran propietari d’habitatges.

3. Habitatge garantit

Les entitats bancàries garantiran un lloguer social per a les persones deutores de bona fe i les seves 
unitats familiars que, havent cedit el seu habitatge únic i habitual en dació en pagament no disposin 
d’alternativa habitacional.
Els grans tenedors d’habitatge, especialment les entitats financeres i filials immobiliàries, fons voltors, 
entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la reestructuració bancària i entitats 
immobiliàries), garantiran un lloguer social per les persones i unitats familiars en situació de 
vulnerabilitat que no poden fer front al pagament del seu habitatge i no disposin d’alternativa 
habitacional.   
Les persones i unitats familiars en situació de vulnerabilitat que no puguin fer front al pagament del 
lloguer dels seus habitatges obtindran ajudes que els garanteixin evitar el desnonament .
En cap cas es podrà realitzar el desnonament o desallotjament de persones en situació de 
vulnerabilitat, ja sigui per impagament de lloguer o ocupació en precari motivada per la manca 
d’habitatge, sense que l’administració competent garanteixi un reallotjament adequat.
En el cas que es dugui a terme el lloguer social en un habitatge diferent al que resideix la persona o 
família en situació de vulnerabilitat, aquest reallotjament es produirà a la zona on aquestes tinguin les 
seves xarxes vitals i socials .
Creació d’un parc públic d’habitatges a través de la mobilització de pisos buits en mans d’entitats 
financeres i filials immobiliàries, fons voltors, entitats de gestió d’actius (incloent els procedents de la 
reestructuració bancària i entitats immobiliàries ). L’administració regularà per Llei els mecanismes que 
possibilitin aquesta mobilització .
En totes aquestes mesures, el preu a pagar en concepte de lloguer social no superarà el 30% dels 
ingressos de la unitat familiar, incloses les despeses dels subministres, d’acord amb els estàndards 
de Nacions Unides, sempre i quan els ingressos familiars superin el salari mínim professional de 
648.60€, en cas contrari el preu a pagar en concepte de lloguer serà del 10% dels ingressos i el 
pagament dels subministres seran assumits per les empreses subministradores  (veure punt següent).

4. Subministraments bàsics

Impedir els talls de subministres bàsics d’aigua, llum i gas de les persones i unitats familiars en 
situació de vulnerabilitat.
El pagament dels subministraments bàsics per les famílies en aquesta situació es farà d’acord a la 
capacitat adquisitiva de la unitat familiar , sempre respectant els estàndards de Nacions Unides.
Els costos associats a garantir aquest dret i el deute acumulat que no pugui ser cobert per les 
persones o unitats familiars vulnerables seran assumits per les empreses subministradores .

5. Creació d’un observatori de l’habitatge

Aquest observatori estaria format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest 
observatori serà l’encarregat d’investigar i analitzar la situació de l’habitatge a España . Entre les seves 
funcions estarien fer censos periòdics d’habitatges buits, fer el seguiment de les polítiques públiques, 
elaborar informes; comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment, 
denuncia, executives i de proposta legislativa. 
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El Secretari  informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari  informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari  informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari  informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ....    amb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ,,,,    CCCC''''s is is is i        
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PA  i  lPA  i  lPA  i  lPA  i  l ''''abstenció  del Grup Municipal PPabstenció  del Grup Municipal PPabstenció  del Grup Municipal PPabstenció  del Grup Municipal PP

Alcalde: Moltes gràcies, per tant queda aprovada aquesta moció, passem a les següents, perdó al final 
(l'Alcalde es dirigeix a un ciutadà present a la Sala de Plens), a l'apartat del torn de paraules dels 
ciutadans tindrà la paraula, sí sí, en tot cas esperem a acabar el torn i el torn de preguntes, si no li sap 
greu. Bé, ara venen dues mocions que tracten temàtiques similars des d'òptiques diferents, en tot cas 
es donarà lectura a les dues mocions.
 

(parla un regidor, inaudible)
 

Alcalde: Bé, em comenten que en aquesta moció s'havia demanat intervenció, però ho havia demanat 
el senyor Àlex Sastre que m'ha dit que no, però en tot cas si vostès volen intervenir, i algun altre 
portaveu vol fer-ho jo no tinc cap problema, però en tot cas la petició l'havia fet el senyor Sastre que és 
el que m'ha dit que canviava d'opinió, en tot cas, per tant, si hi ha intervencions, sí que les obrirem per 
tothom. Endavant 

Senyor Moya: Només expressar el sentit del vot, dir que no hem pogut treballar diguéssim aquesta 
moció perquè per motius no ens hem entès no ha sigut cap problema de ningú, però per una 
inassistència meva no van poder treballar doncs en aquest sentit, bé no vam entendre bé la 
metodologia d'una part de la moció per lo qual ens abstenim en aquest sentit, i ens agradaria a la 
pròxima poder treballar-la d'una forma diferent 

Alcalde: Moltes gràcies. Endavant 

Senyor Navarro: Nosaltres voldríem anar una mica més enllà de la moció, pensem que s'han aprovat 
varies, i potser seria l'hora també de plantejar-nos quines polítiques es poden fer, i si el que avui 
aprovem realment, com a Ple municipal, fem tot l'esforç per tirar-ho endavant.
En primer lloc voldríem agrair a la PAH la feina que està fent , sobretot en el sentit d'activar els ressorts 
de la política institutcional i de la política municipal, creiem molt important la Llei 24/2015 que es va 
aprovar de mesures urgents per pal·liar tots els temes d'emergència energètica, creiem molt important 
garantir tot això que estem aprovant avui i ens agradaria que hi hagués unes polítiques efectives per 
tirar-ho endavant, en aquest sentit creiem que és molt important que les actuacions municipals vagin 
adreçades a assolir allò que estem aprovant a la moció. I trobem a faltar en aquest sentit, pel que 
coneixem, donat que nosaltres no hi érem a l'anterior Corporació, doncs una política més efectiva per 
assolir tots aquests objectius.
 Ens agradaria que ens plantegéssim no tant una moció sinó poder executar de forma urgent tot això 
que estem aprovant perquè en aquests moments que comença el fred, hi ha molta més gent que està 
patint aquesta situació, i és per ells que entenem que hauríem de fer tot el possible.
I torno a insistir, m'agradaria plantejar dues preguntes: Com és que Sorea, una de les companyies 
subministradores en aquest cas d'aigua en el Vendrell ha pogut signar el protocol per tal de garantir 
aquests drets de les persones i a Granollers no?
Com és que encara no s'ha signat un protocol, no el coneixem ni les entitats ni les associacions ni els 
representants polítics ni tenim un calendari al respecte?
Ens agradaria que es respongues no sobre una moció política sinó sobre les polítiques reals que es 
fan des de l'Ajuntament. Gràcies.
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Alcalde: Per part de Ciutadans, no hi ha intervenció? Per part d'Esquerra Republicana no? Per part de 
Convergència

 Senyor Sastre: Sí, molt breument, perquè hem demanat la intervenció i després... El nostre Grup fins 
el ultim moment literalment doncs ens debatin entre l'abstenció i el vot favorable a aquesta moció per 
una, i ho explico molt ràpidament, estem d'acord amb la línia política de la moció, de fet pensem que 
s'ha d'anar cap aquí, el que passa és que tal com està redactada la moció enteníem que hi ha alguns 
termes que poden generar una certa ambigüitat, termes jurídics que poden generar una certa 
ambigüitat i fins i tot una certa inseguretat jurídica, entenem per això que aquesta és una voluntat 
política alhora de plantejar una Llei que s'ha de començar a tramitar, i que per tant aquests termes ja 
es treballaran en el marc que toquin i per tant a nosaltres ens toca dir endavant amb aquest 
posicionament polític. Només per aclarir aquest fet.

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Terrades en nom del Grup Socialista

 
Senyor Terrades: Molt breument perquè els torns aquests són breus, però per fitxar dues posicions, jo 
crec que està bé que les diverses institucions de Catalunya es posicionin respecte a aquesta proposta 
que no només es fa a aquest Ajuntament sinó que es fa en altres corporacions per tal de què s'insti, jo 
crec que l'objectiu d'aquesta moció, o un dels objectius va en aquesta línia, de què el nou Govern que 
surti del procés electoral del 20 de desembre, i per tant el nou Congrés de Diputats, reguli per llei 
algun dels temes que estan plantejats aquí. Igual que es va regular en el Parlament de Catalunya, en 
el darrer Ple, de la legislatura. Avenç important, que de moment és una Llei vigent, perquè no s'ha 
recorregut, tot i que sabem que el Govern central li ha plantejat la taula aquesta de negociació al 
Govern de la Generalitat per presentar recurs d'inconstitucionalitat.
Dit això, com que a Llei està vigent, home estaria bé que en l'aplicació d'aquesta Llei, el Govern de 
Catalunya no deixes sols als ajuntaments, que crec que és el que està passant en aquests moments. 
Que es reguli d'una manera efectiva com s'han de produir els lloguers socials en aquells casos on hi 
hagi desnonaments de bancs, entre altres coses perquè el Registre Públic d'Habitatges buits qui el 
controla és l'Agència d'Habitatge de Catalunya, dos, que hi hagi d'una vegada dotació pressupostaria 
per tal de fer front als problemes de pobresa energètica, no només des dels ajuntaments, sinó que 
aquella famosa partida que se'ns va prometre de 10 milions d'euros per part de Govern de la 
Generalitat i que de moment ningú ha vist.

 
Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas, la moció està aprovada i per tant ara sí que passaríem a les 
mocions 2 i 3, que, torno a explicar-me, tenen visions diferents d'un tema que té que veure amb 
l'encaix entre Catalunya i Espanya, li demanaria al senyor Secretari que llegís les dues mocions, o el 
resultat de les votacions de les dues mocions i llavors obriríem un torn de paraules



462

18181818....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUTADANS ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUTADANS ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUTADANS ENMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CIUTADANS EN    
DEFENSA DE LA UNIDAD E IGUALDAD DEL ESTADO ESPAÑOL Y CUMPLIMIENTO DE LADEFENSA DE LA UNIDAD E IGUALDAD DEL ESTADO ESPAÑOL Y CUMPLIMIENTO DE LADEFENSA DE LA UNIDAD E IGUALDAD DEL ESTADO ESPAÑOL Y CUMPLIMIENTO DE LADEFENSA DE LA UNIDAD E IGUALDAD DEL ESTADO ESPAÑOL Y CUMPLIMIENTO DE LA    
LEGISLACIÓN VIGENTELEGISLACIÓN VIGENTELEGISLACIÓN VIGENTELEGISLACIÓN VIGENTE """"

La Constitución Española de 1978 establece en su Artículo 2 lo siguiente: 

"La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas . " 

En C's entendemos que la trayectoria unitaria del Estado Español es un valor que debe ser defendido, 
y consideramos que la Constitución Española es el mejor instrumento para garantizar la igualdad 
entre todos los ciudadanos españoles, razón por la cual debemos manifestar nuestra firme oposición a 
las reiteradas tentativas de algunos partidos políticos y cargos electos por infligir las leyes y, lo que 
nos parece mas grave, animar a los ciudadanos a seguir su ejemplo. 

Consideramos que la Constitución y el resto del ordenamiento vigente son la garantía de la igualdad 
de derechos de todos los españoles en cualquier parte de España, que son ademas el marco de 
convivencia del que libremente todos los ciudadanos españoles nos hemos dotado, y que por tanto 
ninguna institución democrática española puede permanecer ajena a un reto contra la legalidad 
democrática de esta magnitud. 

Por otra parte, C's también manifiesta su intención de promover y llegar a acuerdos con el resto de 
partidos políticos para actualizar y modernizar la Constitución Española de  1978. . 

En virtud de las anteriores consideraciones proponemos al Pleno la adopción de un ACUERDO en los 
siguientes términos: 

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

Primero. -Que manifieste que ningún parlamento, gobierno o institución política puede desobedecer 
las leyes democraticamente aprobadas, ni las resoluciones de los tribunales, ni situarse por encima 
de la soberanía popular que corresponde, de acuerdo con la Constitución, al conjunto del pueblo 
español. ' 

Segundo. -Que reafirme la plena vigencia de todos los principios democráticos que emanan de la 
Constitución, en particular la igualdad de todos los españoles ante la ley, con independencia del 
territorio donde residan. 

Tercero. -Que exprese su máximo compromiso con la unidad de España y con la construcción del 
proyecto común junto con todos los españoles, en el marco de la Unión Europea. 

Cuarto. -Que comunique este acuerdo al Parlamento de Cataluña. 

Quinto. -Que comunique este acuerdo a las diferentes instituciones de Cataluña y del resto del 
Estado.
 
Sexto. -Que comunique este acuerdo a los ciudadanos de Granollers. 

Séptimo. -Que inste al Parlamento de Cataluña a que cumpla la legislación en defensa del orden 
constitucional vigente.
 
Octavo. -Que inste a la Sra. Carme Forcadell i Lluís a que desarrolle sus funciones como nueva 
Presidenta del Parlamento de Cataluña con la imparcialidad, dignidad y honorabilidad que exige su 
cargo y la institución a la que representa, velando en todo momento que la legalidad vigente en el 
Parlamento de Cataluña sea cumplida y respetada por parte de todos los partidos políticos, diputados 
y diputadas sin excepción o trato de favor alguno.  
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El Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ....    amb el vots favorables dels Grups Municipals  Camb el vots favorables dels Grups Municipals  Camb el vots favorables dels Grups Municipals  Camb el vots favorables dels Grups Municipals  C''''s   i PPs   i PPs   i PPs   i PP;;;;    i el vot en contra dels Grupsi el vot en contra dels Grupsi el vot en contra dels Grupsi el vot en contra dels Grups    
Municipals PSCMunicipals PSCMunicipals PSCMunicipals PSC ----CPCPCPCP,,,,    CIUCIUCIUCIU    ,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AM  i CpGAM  i CpGAM  i CpGAM  i CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA

Alcalde: Moltes gràcies, obrim per tant un torn, correspondrà començar al Grup amb menys 
representació, Partit Popular, endavant.

Senyor Moya: Gràcies Alcalde, bueno, simplemente, bueno, nuestro sentido del voto, nuestra reflexión 
es votamos a favor de la moción de Ciutadans, estamos totalmente de acuerdo que ningún 
Parlamento ni Gobierno ha de desobedecer ninguna ley. Nadie esta por encima de las leyes 
lógicamente. Y pensamos que lo que realmente necesita Catalunya cuando hablamos de aquellos que 
quieren desobedecer leyes, es un Gobierno que apueste claramente por la estabilidad, el crecimiento, 
y por el empleo, y me hago mías también unas palabras que decía el Alcalde hace poco cuando 
hablaba de quien tiene que regular y no lo ha hecho pues básicamente vamos a eso, un Gobierno que 
trabaje y que regule y que haga cosas y que no este por la desobediencia y por saltarse leyes. 
¿Hablamos ya de la...? Si. perdona,    

Alcalde: És una intervenció del vot a les dues. 

Senyor Moya: I de l'altre, doncs, fàcil, estem en un, davant d'un despropòsit a la desesperada per 
salvar a un senyor que es diu Artur Mas, i que com no a Convergència i fàcil, la democràcia de tots  
pensem nosaltres que és molt més forta que el separatisme d'uns quants. 

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

Senyora Oliver: Gràcies. Bé doncs, intentaré ser el més breu possible, Lògicament estem a favor en 
una gran afirmació rotunda i absoluta respecte a la moció que presentem amb els companys de Junts 
pel Sí, lògicament estem d'acord lògicament d'encetar aquest camí cap a la desconnexió amb l'Estat 
espanyol. Sí que és veritat i val a dir que entenem doncs que ha estat una llastima, nosaltres 
haguéssim volgut que hagués estat un referèndum, no? Un referèndum clar respecte al tema de 
decidir lliurement el nostre futur, no ha pogut ser així, evidentment, llavors hem tingut unes eleccions 
en clau plebiscitàries que han donat una àmplia majoria a favor de la independència i per tant de la 
desconnexió, estem parlant de 72 persones diputades de 135, que és el marc parlamentari, per tant 
lògicament hi ha una aposta clara i absoluta d'obrir un pas cap a un procés constituent no subordinat, i 
per tant estem fervorosament satisfets d'aquesta fita històrica, que representa efectivament un acord 
de desconnexió amb l'Estat espanyol.

I justament és a dir, no només estem d'acord i estem joioses per aquest acord de desconnexió, sinó 
que tan important és per a nosaltres la resolució com precisament l'annex, és a dir, aquest seguit de 
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mesures, de mesures que hi hem de posar fil a l'agulla, com bé ha manifestat la CUP en el compliment 
per exemple de la Llei justament de la Llei d'Habitatge i de Pobresa energètica, justament en aquest 
compromís per exemple en el tema de l'avortament i de fer una efectiva igualtat entre homes i dones, 
efectivament estem parlant d'una mesura sense excusa respecta una atenció sanitària pública de 
qualitat, estem parlant d'una no ingerència en l'àmbit educatiu respecte el tema de la LONCE, estem 
parlant de la no aplicació de la Llei mordassa, que a bastament també s'ha parlat aquí en algun Ple, 
estem parlant de donar una resposta a la greu situació que estan vivint refugiats i refugiades. Estem 
parlant també i posaré èmfasi en deixar sense efecte els prefectes de la Llei d 'Administració Local que 
ofega, i en tot cas també estem parlant lògicament de dotar financerament i en això hi estem treballant 
i esmerçant esforços en finançar un Pla de Xoc Social. Per tant lògicament es manifesta i coneguda 
que aquests importantíssims acords estan damunt de la taula, que hi estem treballant per això i 
evidentment per això i votarem lògicament a favor d'aquesta moció.

Amb la mateixa rotunditat diria que estem en contra de la moció que presenta Ciutadans, en 3 
paraules que posa damunt de la taula que ens esparveren, que és la Constitución, la Unidad i la 
Igualdad. Lògicament per què? Perquè estem parlant de què es basen en una sacrosanta Constitución 
espanyola, evidentment que la van elaborar 7 homes, 7 homes a més a més sotmesos a una pressió 
absoluta per part de poders fàctics i evidentment també de l'exercit, avalada per un Rei posat 
evidentment i sabem per qui, pel senyor Franco, que ho va deixar tot atado y bien atado, i per tant 
estem parlant d'una Constitució absolutament casposa, envellida, moribunda, i evidentment que a més 
a més va ser aprovada fa 37 anys, i per tant, les persones que tenen avui dia més de 55 anys són les 
úniques que les van poder votar, i per tant estem parlant aproximadament d'un 20% de la població, per 
tant, per sort, per sort entenem que cap Constitució és eterna sinó encara viuríem doncs perquè no 
sota el Dret Romà, o encara els cristians seguirien sent devorats pel circ romà .

Evidentment el cacarejat article número 2, que és el que acaba preocupant, lògicament, que és el que 
més preocupa perquè justament és el que proclama una Espanya d'unitat indissoluble, i indivisible, no 
és ni un principi de democràtic sinó que en tot cas tampoc és un dret fonamental sinó que en tot cas 
és un fonament de l'ordre constitucional susceptible lògicament de modificació. I per tant la 
Constitució avui no és l'única norma per la gràcia de Dios, sinó que sortosament també la Constitució, 
per tant la Constitució com el conjunt del sistema judicial hauria de sotmetre's a la legislació 
internacional. I precisament de la legislació internacional he de parlar avui, perquè diguem quantes 
condemnes tens i et diré en tot cas de quina salut de democràcia parles. Estem parlant d'un Estat 
espanyol que ha estat condemnat ni més ni menys que a 70 vegades pel Tribunal d'Estrasburg, des de 
l'any 1988 fins al 2009, no n'hi ha país europeu que hagi tingut tantes condemnes pel tribunal 
d'Estrasburg, per tant, fem una mica de memòria només per fer esment perquè lògicament no m'hi puc 
estendre, però lògicament els nostres companys torturats l'any 92 pel cas Garzón ho recorden, també 
hi ha evidentment una condemna pel cas Otegui, que va denunciar les tortures als companys de 
Egunkaria, o que dir de la sentència contra la doctrina Parot del qual l'Estat espanyol en aquest cas si 
està desobeint. Per tant, lògicament això són coses que no diem aquells radicals de la CUP sinó que 
en tot cas són coses que estan dient organismes internacionals en els quals ells suposadament hi 
creuen

Però estem parlant també de “Igualdad”, de esa "igualdad" i en tot cas la pregunta és de quina 
"igualdad" parlem? Parlem de la "igualdad" de Juan Carlos I i de la Infanta Cristina o Urdangarin? 
Parlem de la "igualdad" de Millet i d'en Pujol? Parlem de la "igualdad" de les aforades i aforats? 
Parlem de la "igualdad" de qui pot triar un advocat que sap que li acaba exculpant d'un judici? Estem 
parlant d'aquells que estan condemnats a un judici d'ofici? Estem parlant de l'exempció per exemple 
per part de l'Església catòlica que no paga l'IBI? Estem parlant de les SICAPS? De què estem parlant? 
Estem parlant de les grans fortunes, per exemple, que evadeixen impostos, pagament d'impostos? 
Aquesta és en tot cas la "igualdad" de la Constitución espanyola. Estem parlant de la "igualdad" dels 
polítics corruptes? Com per exemple policies torturadors com el general Galindo, perquè a Euskalerria  
se'n recorden i molt. Estem parlant de la "igualdad"? Estem parlant d'una "igualdad" per exemple entre 
dones, que som aproximadament un 50% de la població, i que segons l'informe de la UGT encara a 
hores d'ara, el 2015, aquesta Constitució permet que cobrem un 30% menys que els homes ocupant el 
mateix espai. Estem parlant de la "igualdad" que garanteix aquesta Constitución sacrosanta que està 
permetent que el 30% de dones que estan procurant la cura de la llar, la cura de les persones grans i 
de les persones més petites, d'aquestes tasques imprescindibles de la vida, justament no siguin 
considerades econòmicament actives i que per tant estan excloses de la Seguretat Social? Estem 
parlant d'aquesta "igualdad"?
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I per ultim, i amb això acabo, estem parlant d'una certa unitat. Quan parlem d'unitat avui dia em 
sembla que és com pretendre que el món no giri, com pretendre que l'historia no avanci, només faig 
un recordatori, a Europa són 14 els casos de secessió des del 1900, per tant, és una deriva històrica 
dels pobles que volen ser lliures i decidir el seu futur. Estic parlant de Noruega, de Suècia, l'any 1905, 
amb un batibull passant per Finlàndia, per Irlanda, per Lituània, Estònia, Letònia, etc. dels països 
soviètics, fins a Kosovo de l'any 2008. Per tant d'alguna manera hi ha un dictamen del Tribunal 
Internacional de Justícia de La Haia, justament el dictamen del 2004, sobre el mur en els territoris 
palestins ocupats que es va pronunciar a favor de l'autodeterminació com un dret universal, i que ha 
de ser respectat per tots els Estats mal els pesi també per l 'Estat espanyol. Gràcies.

Alcalde: Bé en tot cas només dir-li que ha fet un ús extensiu del que havíem acordat, i en tot cas fer-ho 
constar, em sembla que val la pena també respectar els acords i ser sintètics amb les explicacions 
que es fan. Ciutadans té la paraula.

Senyor Meseguer: Gràcies senyor Alcalde, bé jo imagino que un dia els senyors de la CUP ens 
posaran deures, jo a vegades tinc la sensació que estic en una escola. Bé, Ciutadans ha presentat 
aquesta moció per demanar en aquest Consistori defensar que es defensi la unitat i la igualtat de 
l'Estat espanyol i que es compleixi la legislació vigent. Nosaltres considerem que les lleis ens poden 
agradar més, ens poden agradar menys, però les lleis són per complir-les, i si de cas, es poden fer 
passos per canviar-les. L'article 2 de la Constitució espanyola ens pot agradar o no ens pot agradar 
però és el que hi ha. A Ciutadans entenem que la trajectòria unitària de l'Estat espanyol és un valor 
que s'ha de defendre i la Constitució espanyola és la garantia de la igualtat de tots els ciutadans 
espanyols i catalans. És per això que rebutgem sense tremolar les nombroses temptatives d'alguns 
partits polítics i càrrecs electes d 'infringir la llei , i el que és més greu, animar als ciutadans a fer-ho. Dir 
també que mentre els partits rupturistes és dediquen a volgué trencar i dividir la societat catalana pels 
seus propis interessos, Ciutadans aposta per reunir-nos amb tots els partits polítics i arribar a acords 
per actualitzar i modernitzar, amb això estic d'acord amb la CUP, de modificar la Constitució 
espanyola de 1978, on hi càpiguen tots i on tots ens sentim còmodes. Per tant, el nostre vot serà 
favorable a la moció que presentem, com no pot ser d'una altra manera, i votarem en contra de les 
mocions presentades pel bloc independentista i també lamentem i la vegada també ens agrada 
perquè ara ja sabem el posicionament de tots, el vot en contra del PSC. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra Republicana,

Senyor El Homrani: Mirin, jo vaig tenir la sort i l'honor de poder votar aquesta Resolució, la moció que 
presentem, la Resolució en el Parlament de Catalunya, i vull iniciar la intervenció llegint el punt vuitè 
d'aquesta Resolució, que es va aprovar en el Parlament de Catalunya i que hem presentat i que 
votarem a favor lògicament en aquest Consistori: "El Parlament de Catalunya insta el futur govern a 
complir exclusivament les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a 
fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de 
l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució." I en l'annex d'aquesta Resolució 
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es parla de pobresa energètica, es parla d'habitatge, es parla de sanitat, es parla d'educació, es parla 
de garantia de les llibertats públiques, es parla d'administracions locals, es parla de refugiats, es parla 
de dret a l'avortament, i es parla d'un finançament d'un Pla de Xoc Social. Crec que és important 
perquè per desgràcia s'ha parlat molt d'aquesta Resolució sense en alguns casos haver-la ni llegit. 
Crec que és important en un moment en el qual per desgràcia ens estem trobant que es vol limitar la 
política i els projectes col·lectius a partir de què crec que és claríssimament un fetitxisme de la 
legalitat, es vol limitar la capacitat de fer projectes col·lectius a partir d 'aquest fetitxisme, perquè abans 
estàvem discutint la moció que presentava la PAH i el senyor Terrades ens parlava de la necessitat de 
finançament, etc., li recordo que la pobresa energètica la tenim limitada per part del Tribunal 
Constitucional i el que no permet, ni desenvolupar-la, li recordo que aquesta Resolució que s'aprova 
des de la legitimitat del suport democràtic obtingut hi han hagut tres partits, el partit PP, Ciutadans i el 
Partit Socialista de Catalunya que l'han portat al Tribunal Constitucional, fent aquell exercici que mai 
hagués pensat, que és limitar la possibilitat del debat polític dels projectes col·lectius en aquest país .

És en aquest sentit en el qual ens hem de fer una reflexió perquè ara que aquesta setmana hem vist 
com el Govern espanyol actua com la Troica amb el Fla, però per motius ideològics, que és molt greu, 
per motius ideològics actua com la Troica, ara que estem veient com es pot arribar a limitar el debat i 
la voluntat d'un poble a poder tenir un projecte col·lectiu, ara en aquest moment crec que és molt 
important que podem fer aquest debat, i la veritat, sembla ser i ja ens ho trobarem, que aquesta moció 
serà rebutjada, i jo crec que és una pena, és una pena en el sentit més bàsic de la democràcia, que és 
la possibilitat de poder desenvolupar projectes col·lectius, de poder tirar endavant projectes 
col·lectius, i projectes col·lectius, que per això he llegit l'article 8 d'aquesta moció, d'aquesta 
proposició, d'aquesta Resolució, el que vol i el que persegueix és que els ciutadans i les ciutadanes 
de Catalunya puguin viure en un país molt més just i molt més lliure .

I és aquesta la voluntat, per això hem presentat, davant d'això, lògicament, davant d'aquesta exposició 
crec que ja poden entendre que votem en contra de la proposta de Ciutadans, i ens preocupa en 
aquest sentit, i ens preocupa i reiterem, aquesta incapacitat de portar a l'arena política a l'arena del 
debat, a l'arena de la voluntat dels ciutadans i ciutadanes els projectes col·lectius , i voler-los limitar als 
àmbits judicials, que creiem que és una limitació de la democràcia, quan alguns no estan denunciant 
el que ha fet el Govern espanyol amb el Fla, estan acceptant que hi ha uns límits a la democràcia, hi 
ha uns límits a les voluntats col·lectives, i crec que en aquest sentit ens hem de començar a plantejar 
que si hi han límits, ara ens limiten la possibilitat de sobirania, de sobirania de llibertat per millorar la 
situació dels nostres conciutadans i d'aquí a poc, ens trobarem amb altres limitacions, i d'aquí a res, ja 
no podrem discutir res. I aquesta és una realitat, perquè aquells mateixos que porten tot al Tribunal 
Constitucional, són els mateixos que parlen de la Constitució, són els mateixos que no els ha importat 
durant ans i panys saltar-se la Constitució espanyola, perquè l'articulat en el qual situa que tot ciutadà 
té dret a un habitatge digne, se l'han saltat, l'articulat que situa que tot ciutadà té dret a un treball 
digne, se l'han saltat, i no han tingut cap problema, i no han tingut cap ni un, i ara s'agafen a aquesta 
sacrosanta Constitució. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Àlex Sastre, per Convergència i Unió

Senyor Sastre: Sí, gràcies Alcalde. Jo seré menys transcendental i més breu del que alguns dels 
Grups ho han estat abans. M'ha agradat molt aquesta definició, aquests dies doncs costa trobar 
paraules que defineixin alguns posicionaments polítics que es produeixen entorn del debat que hi ha 
sobre el procés que està experimentant aquest país, i el tema del fetitxisme m'ha agradat bastant. Jo 
els emplaço a què es llegeixin la tercera de les definicions de fetitxisme que hi ha al diccionari de 
l'Institut d'Estudis Catalans, jo crec que defineix molt bé el que alguns Grups experimenten al voltant 
de la Constitució. No la reproduiré aquí, perquè estem en un Ple de l'Ajuntament de Granollers i per 
tant serè molt respectuós amb els termes que utilitzaré però sí que és una definició que s'escau 
bastant al respecte.
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Evidentment no cal que expliqui el posicionament de vot d'aquest Grup municipal respecte a les dues 
mocions, evidentment donem suport a la moció que hem presentat conjuntament amb la gent de la 
CUP d'Esquerra i de Convergència d'aquí de Granollers, encara no som Junts per Sí, no sabem el que 
algun dia pot arribar a passar, però de moment som Esquerra i Convergència, Junts per Sí és una 
fórmula que s'ha utilitzat exclusivament al Parlament de Catalunya, en unes eleccions molt 
determinades, en les quals, els partits que apostaven per la independència han tingut una majoria 
absoluta, i això en democràcia doncs compromet a un cert mandat. Hi ha un moment en què, jo estic 
molt d'acord, sóc una persona d'ordre, i entenc que hi ha unes lleis que s'han de complir, però quan 
aquestes lleis, o més ben dit, la interpretació que es fa de les lleis el que fa és escapçar la possibilitat 
de democràticament decidir el futur d'un poble com és el poble de Catalunya, doncs aleshores o és 
que aquestes lleis no valen per lo que haurien de valer en el segle XXI, o dos, les persones qui les 
interpreten estan viciades d'inici, per tant aquest és un element que s'ha de tenir en compte. Segona, 
l'arrel d'aquest procés és el que ha manifestat el senyor El Homrani, això va d'un país on es pugui 
viure millor, si algú interpreta alguna altra història més maquiavèl·lica doncs en tot cas que escrigui 
una novel·la que podrà tenir un cert èxit, però no és aquesta la voluntat. 

Ara bé, hi ha un moment en què aquells que hem apostat des d'un inici perquè aquest sigui un procés 
per millorar la vida de la gent, carai, tenim un Estat que ens acaba doncs portant a àmbits on no 
només tenim en compte aquesta voluntat política de millora de la vida de les persones, sinó, a més a 
més, veure com s'interpreta i com un debat polític o un problema polític, s'intenta solucionar de forma 
estrictament jurídica és tan lamentable que fins i tot fa que ens doti de més arguments. El senyor 
Meseguer de Ciutadans deia que és molt greu que hi haguí un Govern o un Parlament no que 
incompleixi la legalitat, sinó que impulsi a la gent a incomplir la legalitat, doncs guaiti, n'hi ha un altre 
de Govern, que és el Govern espanyol, que també incompleix la legalitat. Podem parlar de la 
disposició addicional de l'Estatut, que és una Llei inclosa en el bloc constitucional que obliga a l'Estat 
a fer una sèrie d'inversions en infraestructures anualment a Catalunya, i que això s'incompleix de 
forma sistemàtica. Podríem parlar també de la Llei de la dependència, que és una Llei estatal, i que 
l'Estat es passa, com deia l'altre dia el President Mas pel clatell de forma també sistemàtica .
Per tant, no és només un Govern el que pretén saltar-se la Llei, n'hi ha un altre que ja hi té una certa 
experiència en saltar-se la Llei. I quan es parla de demanar o d'incitar als ciutadans a saltar-se la Llei, 
doncs home, hi ha un Estat que incita a molta gent en aquest país a adoptar el posicionament de la 
independència, que és l'Estat espanyol amb la seva actitud absolutament grotesca alhora d'abordar un 
problema com és el de la independència en aquest país. 

Alcalde: Moltes gràcies, pel Grup Socialista el senyor Terrades.

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde, nosaltres no hem donat suport a cap de les dues mocions, 
segurament perquè no som fetitxistes ni al voltant de la Constitució ni tampoc del procés de 
desconnexió, tampoc som, no ens agraden els eufemismes, que a vegades es fa servir procés de 
desconnexió, fem servir les paraules allò com són, és un procés d'independència exprés. 

Miri un cop més els he de manifestar, ja m'imagino que aquesta no serà la darrera vegada que 
parlarem d'aquest tema, en sembla que els hi deia el mes de juliol, va ser quan va haver-hi també una 
moció d'aquestes característiques, els hi tornaré a repetir part dels arguments que el meu Grup 
Municipal els hi donava. Per això no hem presentat cap moció pròpia en aquest Ple, després de 
reflexionar-ho molt els 13 regidors i regidores del Grup Municipal Socialista. Des del respecte més 
absolut respecte a la pluralitat, els hi hem de manifestar que no compartim la posició política dels que 
defensen i propugnen un procés d'independència saltant-se si la legalitat, i tampoc compartim les 
posicions immobilistes dels que diuen que aquí no passa res i que no cal revisar res. Home, si no 
passes res, ja sé que ara m'estic carregant el Pompeu Fabra, però no estaríem en aquest "lio" que 
tenim, no estaríem amb aquest "lio" que tenim. Els hi tornem a dir, des del nostre punt de vista, les 
lleis són una garantia democràtica, i que les lleis es canvien amb lleis, que per nosaltres Espanya és 
una realitat plurinacional, una realitat plurilingüística, i és una realitat pluricultural. Que des del nostre 
catalanisme els hi volem tornar a dir que nosaltres som catalanistes , som socialistes i som federalistes  
per les mateixes raons.
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I escolti, jo no els hi discuteixo a la coalició que ha guanyat aquestes eleccions que les ha guanyat, 
respecte al segon partit del Parlament de Catalunya doncs té una diferència important, 62 diputats, ara 
la pregunta és: aquest resultat de les eleccions del 27 de setembre, que algunes formacions polítiques 
les van presentar, i es van presentar justament com si fos un plebiscit, aquí no ha passat res a les 
eleccions del 27 de setembre? Home, doncs sí que ha passat, ha passat que aquest plebiscit tal com 
estava plantejat, alguns no l'havien plantejat així eh, no ha arribat a més del 50%. Seria bo que ens ho 
reconeguéssim tots plegat això també, que ens ho reconeguéssim tots plegats, que tenim el país i als 
ciutadans dividits per la meitat, que un país no avança quan està dividit de la manera que està dividit, 
que és hora des del nostre punt de vista del diàleg i de l'acord per trobar la millor solució 
d'organització territorial i que és hora també, jo crec que això és molt important de tenir un Govern, i ja 
seria hora que el tinguéssim, que com a objectiu tingui, recuperar els nivells de serveis públics a 
Catalunya, que tingui també com a objectiu la reindustrialització del país, que tingui també com a 
objectiu un nou salt de modernització, i sobretot un Govern que treballi en contra de les desigualtats 
cada cop més creixents a la nostra societat, fitxant, des del nostre punt de vista, les prioritats 
pressupostàries per tirar endavant projectes col·lectius com es mencionava en alguna de les 
intervencions, perquè és veritat que el Govern de l'Estat, que no és l'Estat, és el Govern del Partit 
Popular que en aquests moments governa l'Estat, doncs intenta amb les seves decisions laminar 
alguna de les seves competències, però hi ha alguns dels temes d'aquests de projecte col·lectiu que 
passen per fitxar prioritats pressupostàries i fitxar pressupostos .

I abans en parlàvem d'un i que jo el segueixo reiterant, és veritat que el Decret-llei recorregut pel 
Govern central respecte al Decret de pobresa energètica li va salvar la papereta al Govern de 
Convergència i Unió en aquells moments, perquè era un mal Decret que només s'hi van poder, només 
hi van poder afegir 800 famílies de tot Catalunya, i jo reclamo que els 10 milions i escaig que es van 
prometre en els pressupostos d'enguany per lluitar contra la pobresa energètica emergeixin d'una 
vegada en els pressupostos públics del Govern de Catalunya. Aquestes són les prioritats que hauria 
de tenir un Govern que a tres mesos d'unes eleccions encara no el tenim constituït . Gràcies

 
18181818....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU,,,,    
ERCERCERCERC----AG I CRIDAAG I CRIDAAG I CRIDAAG I CRIDA ----CUP EN SUPORT A LA RESOLUCIÓCUP EN SUPORT A LA RESOLUCIÓCUP EN SUPORT A LA RESOLUCIÓCUP EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ     1111////XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYAXI DEL PARLAMENT DE CATALUNYAXI DEL PARLAMENT DE CATALUNYAXI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA

El passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la resolució   1/XI 
que manifesta el següent:

Resolució 

Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades 
eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries 
que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria 
sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 

Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català 
independent en forma de república. 

Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, 
obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana . 

Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per a fer 
efectives aquestes declaracions. 

Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de trenta dies la tramitació 
de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 

Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder 
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constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no 
se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal 
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 
2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres 
sentències. 

Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de 
desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que 
permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i 
integradora. 

Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els 
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que 
puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en 
l’annex d’aquesta resolució. 

Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el 
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república, i acorda posar-ho 
en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional .

Annex.- Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats 
per decisions de les institucions de l’Estat espanyol  

1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa 
energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret 
d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les persones i unitats 
familiars en situació de risc d’exclusió residencial , mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, 
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en processos de desnonament de 
l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es 
compleixi, per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones 
i unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que permetin 
fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de 
les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i 
socials i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya. 

3. Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a 
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les 
persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raons d’origen, tingui o no 
la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si 
consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per 
motius econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concursos 
per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part 
de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs 
que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell 
de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són 
contraris a les competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model 
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pel 
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la 
seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències 
establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel 
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conjunt de la comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs 
d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat 
ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel 
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita 
llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració 
universal dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del 
Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar 
en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets 
fonamentals esmentats.
 
6. Administracions locals.- Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions 
locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de 
BOPC 7 9 de novembre de 2015 1.10. Resolucions 5 suport necessàries per a deixar sense efecte els 
preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució 
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a 
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada . 

7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el 
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, 
més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol . 

8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula 
la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.- Per tal d’alliberar recursos per a dotar 
financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de 
negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la despesa. 

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments estructurats, 
separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que 
constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així 
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes 
estructurats, transformant l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute 
públic i eliminant el cost excessiu del capital . 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui 
aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels 
programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en 
què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, 
expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han 
d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de crear un 
grup de treball obert als grups parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca 
resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats 
socials.

Per aquest motiu els grups municipals de CiU, ERC-AG i CRIDA-CUP, proposen al Ple de 
l’ajuntament de Granollers l’adopció dels següents acords,

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

PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Granollers a la resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya. 

SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president 
de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a 



471

l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus, amb el vots favorables dels Grups Municipals CIU, ERC-AG-AM  i CpG-CUP-PA; i el vot en 
contra dels Grups Municipals PSC-CP, C's   i PP
 

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la moció següent
 
18181818....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERCMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC----AG PER TALAG PER TALAG PER TALAG PER TAL    
DE GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIADE GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIADE GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIADE GARANTIR EL DESPLEGAMENT DE LA LLEI CONTRA LA LGTBFÒBIA

Atès que fa un any el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l’Estat, aprovada amb un ampli suport 
parlamentari i del teixit associatiu .

Atès que la llei en l’article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que “La Generalitat i els ens locals han 
de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en 
els àmbits competencials respectius”.

Atès que la Disposició final primera de la llei estableix que “el Govern, en l’àmbit de les seves 
competències, ha de dictar en el termini d’un any a comptar de l’aprovació d’aquesta llei les 
disposicions reglamentàries que siguin necessàries per a aplicar -la i desplegar-la”.

Per tot això proposem al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció del següent

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

1. Que l’Ajuntament de Granollers realitzi una sèrie de mesures, accions, protocols i actuacions per tal 
de garantir el desplegament de la Llei contra la LGTBfòbia a Granollers  i afavorir-ne el seu 
compliment. 

El Secretari informa que aquesta moció ha quedat SOBRE LA TAULAEl Secretari informa que aquesta moció ha quedat SOBRE LA TAULAEl Secretari informa que aquesta moció ha quedat SOBRE LA TAULAEl Secretari informa que aquesta moció ha quedat SOBRE LA TAULA

Alcalde: Moltes gràcies. Passem a la moció següent, una moció del Grup Socialista.
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LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER DEMANAR LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL O EN ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER DEMANAR LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL O EN ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER DEMANAR LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL O EN ELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER DEMANAR LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL O EN EL    
SEU DEFECTESEU DEFECTESEU DEFECTESEU DEFECTE,,,,    LA DEVOLUCIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE LES COMPETÈNCIES ENLA DEVOLUCIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE LES COMPETÈNCIES ENLA DEVOLUCIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE LES COMPETÈNCIES ENLA DEVOLUCIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE LES COMPETÈNCIES EN    
MATÈRIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIALMATÈRIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIALMATÈRIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIALMATÈRIA DE PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ I REINSERCIÓ SOCIAL ....

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local va venir 
a reformar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, posant en perill la 
base del municipalisme i del model que ha garantit la cohesió social del nostre país durant els últims 
30 anys. 

La reforma plantejada priva les entitats locals de les competències en matèria de prestació dels 
serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en altres competències: sanitat, consum, 
igualtat, polítiques actives d'ocupació, etc. 
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La nova Llei consagra una visió exclusivament economista de les funcions mateixes del Estat, i en 
especial de les entitats locals, en citar l'estabilitat pressupostària com a principi rector que ha de 
presidir les actuacions de totes les administracions públiques en comptes de situar l'atenció els 
ciutadans / es i la qualitat en la prestació de serveis en el centre de la reforma. 

Des del principi, els socialistes s'han oposat frontalment a aquesta reforma perquè ataca i lesiona 
l'arrel mateixa del govern municipal, retalla competències als ajuntaments i obre el camí a la 
desaparició o la privatització dels serveis socials que presten els ajuntaments. El text és, a més, un 
atac a la Carta Europea d'Autonomia Local. També s'han oposat la resta dels grups de l'oposició i 
alcaldes de tot Espanya, inclosos molts del Partit Popular. 

Per això, els Grups Parlamentaris Socialista, Esquerra Plural, Unió Progrés i Democràcia, i Mixt (BNG, 
CC-NC-PNC i Compromís-Q) van presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei. El 
mateix van fer algunes Comunitats Autònomes. Igualment, més de 3.000 Ajuntaments de tot Espanya, 
que representen a més de 16 milions de ciutadans i ciutadanes, van plantejar un conflicte davant el 
Tribunal Constitucional en defensa de l'autonomia local constitucionalment garantida. Tant els 
recursos presentats com el conflicte plantejat van ser admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional i 
estan pendents de tramitació i sentència. 

Avui de nou, reafirmem el nostre compromís de derogar aquesta llei quan els socialistes arribin al 
Govern. Un dels principals atacs al municipalisme de la LRSAL és un canvi profund en l'organització 
del sistema públic dels Serveis Socials, que afecta el repartiment i la rellevància de l'Administració 
Local en el conjunt de les actuacions de l'Estat, desposseint-la de totes les seves facultats d'acció en 
aquest àmbit, un dels més importants per construir una comunitat i on és essencial la proximitat per a 
la prestació dels serveis. Es calcula que quan el 31 de desembre entri en vigor la previsió de cessió 
de les competències de serveis socials municipals a les CCAA, més de 8,5 milions de ciutadans es 
veuran afectats. 

Amb això es crea una situació crítica per a la continuïtat del sistema públic de Serveis Socials a 
Espanya que s'ha anat construint des dels anys 80, sobre la base del marc constitucional, i dels 
Estatuts d'Autonomia. 

En desenvolupament del marc constitucional s'ha anat consolidant l'actual sistema públic de Serveis 
Socials, basat en la cooperació entre administracions i que permet l'aplicació del Pla Concertat de 
Serveis Socials. 

Aquesta reforma trenca l'estructura ja consolidada i limita extraordinàriament les funcions de prestació 
dels serveis socials i de promoció i reinserció social dels consistoris a la mera "avaluació i informació 
de situacions de necessitat social, i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social 
", desnaturalitzant completament el sistema actual. 

S’aplica, a més, en un moment en què les xifres de pobresa a Espanya són cada dia més 
dramàtiques. En l'actualitat, 1 de cada 5 persones viuen a casa nostra per sota del llindar de pobresa. 
2,8 milions de nens, el 33,8 per cent de la població menor d'edat, estan en risc de pobresa. La taxa de 
cobertura per desocupació ha baixat fins a deixar desatesa a la meitat de les persones en atur , mentre 
que tenir una feina, ja no garanteix sortir de la pobresa a Espanya. 

En un context com l'actual, cal potenciar els serveis als quals la ciutadania recorre en primer lloc per 
obtenir informació i atenció social i laboral, però paradoxalment, el Govern del PP, en el seu afany de 
reduir a mínims la protecció social, ha consumat el desmantellament de la Xarxa Pública de Serveis 
Socials de proximitat, amb retallades pressupostàries (64% en el Pla Concertat) que, a més de deixar 
sense protecció a milers de ciutadans en plena crisi, ha suposat la destrucció de més de 10.000 llocs 
de treball del sector públic local . 

També es margina els ciutadans que viuen en el medi rural a l'eliminar qualsevol servei social dels 
pobles amb menys de 20.000 veïns (fins i tot els serveis socials d'assistència immediata deixen de ser 
de caràcter obligatori en els municipis petits) en nom d'una pretesa major rendibilitat, i traspassar 
aquestes competències directament a les diputacions provincials . 

En definitiva l'LRSAL suposarà per a milions de persones perdre l'atenció social que reben dels seus 
ajuntaments, per això, la Junta de Govern de la FEMP ha demanat una moratòria de la seva entrada 
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en vigor i la seva posterior derogació. 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Granollers sotmet a votació la següent 
MOCIÓ per aprovar els següents ACORDS i Exigències dirigides al Govern d 'Espanya: 

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

PRIMER.- L'Ajuntament de Granollers insta el Govern d'Espanya a: 

1. Derogar la llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local. 
2. I a comprometre’s, mentrestant, a tramitar, de forma immediata, una modificació legislativa que 
retorni urgentment a les entitats locals les competències en matèria de prestació dels serveis socials i 
de promoció i reinserció social, i reafirmi l'autonomia municipal constitucionalment garantida, entesa 
com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida ciutadana, sense perjudici de la necessària 
coordinació de competències entre administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat 
i subsidiarietat. 

El Secretari  informa que aquesta moció ha estat aprovada per MAJORIA ABSOLUTA per la JuntaEl Secretari  informa que aquesta moció ha estat aprovada per MAJORIA ABSOLUTA per la JuntaEl Secretari  informa que aquesta moció ha estat aprovada per MAJORIA ABSOLUTA per la JuntaEl Secretari  informa que aquesta moció ha estat aprovada per MAJORIA ABSOLUTA per la Junta    
de Portaveusde Portaveusde Portaveusde Portaveus,,,,    amb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ,,,,    iiii        
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;        i  li  li  li  l ''''abstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal C ''''ssss,,,,    i el vot en contra del Grup Municipal  i PPi el vot en contra del Grup Municipal  i PPi el vot en contra del Grup Municipal  i PPi el vot en contra del Grup Municipal  i PP

Alcalde: Alcalde: Passem a la darrera  moció, que és una moció de la Crida per Granollers CUP.  

18181818....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER    
GRANOLLERS – CUP PER UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUSGRANOLLERS – CUP PER UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUSGRANOLLERS – CUP PER UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUSGRANOLLERS – CUP PER UNS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Atès que els Pressupostos Participatius són una forma de participació de la ciutadania en la gestió 
municipal, mitjançant la qual tot el veïnat pot participar en l’elaboració de part dels pressupostos 
municipals. L’objectiu principal dels Pressupostos Participatius és el de potenciar la participació 
directa de la ciutadania a fi de situar en el centre d’atenció les demandes i les necessitats en matèria 
de despesa pública.

Atès que per elaborar uns pressupostos participatius és imprescindible un compromís ferm per part de 
l’Equip de Govern Municipal amb la transparència, la informació i la participació. Atès que la 
informació i la participació requereixen també d'una voluntat política que faciliti mecanismes d'accés 
en la forma i temps adequats.

Atès que en els darrers exercicis, l’aprovació inicial dels pressupostos es va fer amb dates tant 
properes a l’exercici en què eren d’aplicació, que es va dificultar la participació ciutadana garantida 
teòricament en l'ordenament jurídic.

A tall d'exemple es relacionen les sessions plenàries en que van ser aprovats els pressupostos 
generals de Granollers els darrers 4 exercicis:
- Ple ordinari de 20 de desembre de 2011. Els Pressupostos municipals de Granollers per al 2012 
s'aproven inicialment amb 13 vots a favor del PSC(13), 7  en contra de CIU(6) i AG(1), i 5  abstencions 
del PP(4) i ICV-EUiA-E(1). Es publica al BOPB en data 22 de desembre de 2011.
- Ple ordinari de 18 de desembre de 2012. Els Pressupostos municipals de Granollers per al 2013 
s'aproven inicialment  amb 13 vots a favor del PSC(13) i 11 abstencions de la resta de grups CIU (5), 
PP(4), ICV-EUiA-E(1) i AG(1).  Es publica al BOPB en data 20 de desembre de 2012.
- Ple ordinari de 17 de desembre de 2013. Els Pressupostos municipals de Granollers per al 2014 
s'aproven inicialment amb 14 vots a favor del PSC(13) i d'ICV-EUiA-E(1), 5 vots en contra de CiU(5) i 
4 abstencions del PP(4). Es publica al BOPB en data 19 de desembre de 2013.
- Ple ordinari de 23 de desembre de 2014. Els Pressupostos municipals de Granollers per al 2015 
s'aproven inicialment amb 13 vots a favor del PSC(13),  6 abstencions  dels Grups Municipals de  
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PP(4), ICV-EUiA(1) i d'AG(1) i 5 vots en contra de CiU(5). Es publica al BOPB de 29 de desembre de 
2014.

Atès que segons l’art 168.5 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  els pressupostos no entren en vigor fins que l'aprovació 
definitiva es publicada al Butlletí Ofical. L’aprovació definitiva dels pressupostos dels exercicis 2012, 
2013 van ser publicats al BOPB, després del 31 de desembre de l'any anterior, pel que van entrar en 
vigor després d'iniciat l'exercici d'aplicació 
- L'aprovació definitiva dels pressupostos del  2012 es publica al BOPB el 13 de gener de 2012. 
- L'aprovació definitiva dels pressupostos del  2013 es publica al BOPB el 21 de gener de 2013 

En el cas dels exercicis 2014 i 2015 l’aprovació definitiva dels pressupostos es va aprovar en plens 
celebrats durant el mes de gener de l’any de vigència dels pressupostos, essent publicats al BOPB 
després d'iniciat l'exercici d'aplicació.
- Ple ordinari de 28 de gener de 2014. Els Pressupostos municipals de Granollers per al 2014 
s'aproven definitivament amb 13 vots a favor del PSC(13), 8 vots en contra de CiU(6), ICV-EUiA-E(1) i 
AG(1) i 4 abstencions del grup municipal del PP(4). L'aprovació definitiva es publica al BOPB de 4 de 
febrer de 2014.
-  Ple ordinari de 27 de gener de 2015. Els Pressupostos municipals de Granollers per al 2015 
s'aproven definitivament amb 13 vots a favor del PSC(13),  6 abstencions dels Grups Municipals del 
PP(4),   ICV-EUiA-E(1)  i d'AG(1), i 5 vots en contra del Grup Municipal de CIU(5).  L'aprovació 
definitiva es publica al BOPB de 29 de gener de 2015. 

Atès que segons l’art 168.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, el pressupost municipal i de cadascun dels organismes autònoms 
els han de proposar inicialment els òrgans competents d’aquests organismes, i s’han de remetre a 
l’entitat local de la qual depenen abans del 15 de setembre de cada any, acompanyats de la 
documentació detallada en l’apartat anterior de la llei. 

Atès que segons l’art. 168.4 del RDL 2/2004, el president de l’entitat local forma els pressupostos 
generals, i els presenta al Ple de la corporació, acompanyats de l’informe d’intervenció i de tots els 
annexos i documentació complementària, abans del 15 d’octubre per a que s’aprovi inicialment, 
s’esmeni o es retorni. 

Atès que segons l’art. 169.1 del RDL 2/2004, un cop aprovat inicialment el pressupost general, 
s’exposarà al públic, previ anunci al butlletí oficial de la província, durant 15 dies, durant els quals els 
interessats poden examinar-los i presentar reclamacions davant el Ple. 

Atès que els pressupostos definitius s’han d’aprovar abans del 31 de desembre i s’han de publicar 
abans que entrin en vigor (art. 169.2 del RDL 2/2004), i en cas contrari s’han de prorrogar 
automàticament els de l’exercici anterior (art. 169.2, 169.3, 169.5 i 169.6 del RDL 2/2004). 

Atès que, com en exercicis anteriors, el calendari de plens previstos per a l’aprovació inicial dels 
pressupostos del 2015 i l‘aprovació definitiva dels pressupostos, contravé els articles esmentats i amb 
això lesiona el dret a la informació i la participació ciutadana . 

Atès que els fets relacionats, estan privant la ciutadania dels drets fonamentals d’informació i 
participació que l’ordenament jurídic reconeix en els diferents rangs legislatius i podrien vulnerar drets 
fonamentals de la persona establerts a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i en la Convenció 
Internacional de Drets Humans.

Per tot els motius exposats, el grup municipal de la Crida per Granollers-CUP proposa al Ple de 
l'Ajuntament de Granollers els següents,

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

1r. Per tal de garantir els drets fonamentals d’informació i participació, i en compliment de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, l'alcalde de Granollers formarà els pressupostos generals per al 
2017, i els presentarà al Ple de la corporació, acompanyats de l’informe d’intervenció i de tots els 
annexos i documentació complementària, abans del 15 d’octubre del 2016 per a que s’aprovin 
inicialment, s’esmenin o es retornin. 
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2n. Crear una comissió municipal d'estudi, composta per representants de tots els grups municipals, 
amb l'objectiu d'elaborar una proposta de Reglament dels Pressupostos Participatius abans del 15 de 
març del 2016. 

3r. Trametre al Consell de Ciutat de Granollers la proposta de Reglament dels Pressupostos 
Participatius elaborada per la comissió municipal creada ad hoc, abans del 20 de març del 2016 per 
tal que el Consell de Ciutat de Granollers pugui formular les propostes i suggeriments que consideri 
oportunes i procedir a la redacció de proposta d'Autoreglament del Pressupost Participatiu, i fer-ne 
devolució a la comissió municipal abans del  20 de juliol. 

4t. Procedir en el Ple immediatament següent a la devolució de l'Autoreglament del Pressupost 
Participatiu al debat i aprovació de la proposta per tal que el reglament aprovat entri en vigor per a 
l'elaboració dels Pressupostos Generals del 2017. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,    amb els vot en contra dels Grup Municipal PSCamb els vot en contra dels Grup Municipal PSCamb els vot en contra dels Grup Municipal PSCamb els vot en contra dels Grup Municipal PSC----CPCPCPCP;;;;        i  el vot favorable  dels Grupsi  el vot favorable  dels Grupsi  el vot favorable  dels Grupsi  el vot favorable  dels Grups    
Municipals CIUMunicipals CIUMunicipals CIUMunicipals CIU ,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ,,,,    CCCC''''ssss,,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PA i PPPA i PPPA i PPPA i PP

Alcalde: Aquí sí que s'ha demanat intervenció, per tant, no sé si vol començar el Grup Popular, o si 
directament passem a la CUP. Endavant,

 

 
Senyora Oliver: Bé, seré més breu. Premisses, quines són les premisses per haver portat aquesta 
moció al Ple d'avui? Doncs evidentment apel·lem en primer lloc a una premissa de democràcia i de 
participació justament perquè coincidim amb el que ha dit abans el senyor Alcalde que els problemes, 
es copsem des de la proximitat, per tant és des de la pura proximitat, des del veïnatge i des dels 
granollerins i granollerines, qui han de poder participar en aquests pressupostos, perquè senzillament 
afecten i repercuteixen sobre les seves vides.
Perquè fem aquesta moció? Efectivament, a hores d'ara no estem a temps de parlar dels 
pressupostos d'enguany, els pressupostos d'enguany encara no han estat presentats així com ho van 
preguntar la darrera Comissió Informativa, estem a 24 de novembre, i a hores d'ara encara no tenim 
coneixement dels pressupostos que en teoria haurien de ser aprovats a 31 de desembre, per tant, 
lògicament, aquí hi ha un daltabaix respecte a la presentació dels pressupostos i per tant fem una 
proposta a llarg termini de cara a començar a treballar doncs d'una manera certament diferent. Ens 
adonem que en els darrers 4 exercicis d'aprovació inicial dels pressupostos hi ha hagut molt poc 
temps entre l'aprovació i en tot cas la presentació pública dels pressupostos, i per tant la participació 
ha estat absolutament minoritzada.
Per tant, quin és l'objectiu d'aquesta moció de Pressupostos participatius? Doncs, lògicament no és 
cap altre que potenciar la participació directa de la ciutadania a fi hi ha efecte de situar en el centre 
d'atenció, en el centre del debat, les seves demandes i les seves necessitats en matèria d'evidentment 
de despesa pública. i lògicament consta de dues parts la nostra moció. En primer lloc, elaborar uns 
pressupostos amb un compromís explicit és el que demanem en primer lloc, un compromís explicit i 
ferm respecte l'Equip de Govern evidentment per poder-los portar a terme lògicament aquest 
compromís és el que d'alguna manera rau en aquesta moció implicaria lògicament que de cara uns 
futurs pressupostos en vinguessin això si a data del  15 de Setembre
I en tot cas hi hauria una segona proposta que acompanyaria aquest compromís ferm que demanem, 
que instem, que apel·lem, al Govern d'aquesta ciutat a crear una Comissió Informava "a doc" 
justament perquè pugui treballar una comissió de treball perquè pugui treballar en aquests 
pressupostos, aquesta Comissió municipal estaria conformada per tots els Grups Municipals 
lògicament perquè elaborin una proposta de Reglament dels pressupostos, i justament que fos 
transmesa , transmesa al Consell de Ciutat que lògicament doncs que pogués formular, reformular 
propostes, suggeriments, per tal de crear un Reglament, un auto reglament de pressupostos 
participatius, per tant d'alguna manera el que d'alguna manera estem intentant aconseguir és que 
justament hi haguí un Consell de Ciutat que estaria integrat per associacions i per tant estaria d'alguna 
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manera col·legiat, i conxorxat per les bases que formen part d'aquesta ciutat i per tant per una 
implicació activa, no només per part del Govern, sinó per la resta de Grups Municipals.
Aprofito també per comentar que justament perquè ens creiem això dels pressupostos participatius, 
perquè entenem que hi ha d'haver un paper per part dels subjectes que engloben aquesta ciutat, en 
participar en allò que més els afecta. Nosaltres hem creat a nivell simbòlic lògicament perquè no tenim 
cap capacitat d'executar res més, un simulacre de procés participatiu, que en tot cas farem valoració 
expressa en el proper Ple i que en qualsevol cas és un simulacre participatiu de pressupostos que 
podreu entrar a partir de la nostra pàgina web de Crida per Granollers punt cat. Gràcies.

Alcalde. Moltes gràcies, no sé si Ciutadans vol alguna intervenció en aquest apartat, no? Esquerra 
Republicana, endavant senyor Mur.

Senyor Mur: Gràcies. En tot cas, el tema dels pressupostos participatius és un tema reincident, avui 
tornaré a dir per segona vegada des de que sóc regidor, crec que cada any quan ha arribat el Ple dels 
pressupostos, que no és avui, avui hi ha una moció que un motiva, hem demanat que hi hagués 
aquest esforç, aquest avançar una mica més en l'elaboració dels pressupostos i fer-los participatius, 
conscients de vàries coses, conscients de què el pressupost de l'Ajuntament té un percentatge que ja 
és captiu, perquè ja es deu, ja es necessita per resoldre una sèrie de problemàtiques, però sí que 
entenem que hi ha un marge de pressupost sobretot en l'àmbit de les inversions, per exemple, que és 
on podem realment fer una reflexió conjunta a la ciutadania, i en l'apartat d'inversions hi haurà 
accions, hi haurà accions diguem-ne transversals, i que per tant no podrien decidir probablement des 
de la visió d'una associació de veïns concreta, i s'ha de fer des d'un altre nivell, però és cert també que 
cada barri té les seves necessitats i estaria molt bé acabar potenciant per realment començar a 
introduir noves maneres de fer política que una part del pressupost, la que es decideixi, la que es 
consideri oportuna, la que sigui viable, no hem de fer coses que no siguin viables, una part del 
pressupost d'inversions estigues directament diguem-ne assignat a les associacions de veïns per tal 
que fossin aquestes qui decidissin a on invertir-los en el seu barri. Potser les quantitats, ara no 
entrarem en aquest nivell, això s'hauria de discutir, però creiem que hi hem d'arribar en aquesta fase 
realment la ciutadania participi d'allò que es fa al seu barri. Ens adonem, nosaltres hem començat no 
ha fer un procés de participació, perquè no tenim aquesta capacitat potser amb el temps que queda 
pels pressupostos, però nosaltres hem començat a parlar amb les associacions de veïns per detectar 
quines són les seves necessitats, i quan sigui el dia de plantejar aquestes necessitats en els 
pressupostos ja ho farem saber, però te n'adones de què realment hi ha coses que segurament si els 
hi deixéssim en les seves mans, ells resoldrien i decidirien en quin àmbit és millor actuar. 
Per tant, estem d'acord amb aquesta moció i per això hi hem votat a favor, no tant perquè això es 
pugui dur a terme d'aquí al 20 de desembre, no el 31, o sigui tenim menys dies encara, on aprovarem 
els pressupostos de l'any vinent, però sí que ens agradaria que de forma ja definitiva féssim aquest 
pas clar de comprometent-se a fer uns pressupostos participatius en la mesura que puguem i 
específicament en l'àmbit de les inversions. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part de Convergència, senyor Sastre, endavant.

 
Senyor Sastre: Sí, molt breument. Hem donat suport a la moció. Nosaltres li fèiem a l'Equip de Govern 
el passat Ple una petició en el torn de precs, preguntes interpel·lacions, en el qual li demanàvem que 
és comences a plantejar aquesta doncs, aquests procediments del procés participatiu a l'hora 
d'elaborar els pressupostos, la CUP ho ha presentat en forma de moció, nosaltres també la setmana 
passada ho explicàvem a través dels mitjans de comunicació que era una proposta que nosaltres 
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llançàvem a l'Equip de Govern, plantejàvem una manera de fer-ho que és doncs creant un Equip de 
treball en el qual hi haguin els Grups Municipals, evidentment amb l'Equip de Govern i els tècnics 
pertinents per delimitar com ha de ser aquest procés.
Entenem que a aquesta moció hi han donat suport 5 Grups d'aquest Ajuntament, i que per tant hi ha 
una voluntat que evidentment no majoritària quant a nombre de regidors, però si quant a pluralitat en 
què això vagi endavant, per tant, jo el que li demanaria, no sé els arguments que posara sobre la taula 
pel vot contrari del PSC, perquè també a la moció de la CUP hi havia més elements que no pas només 
els pressupostos participatius, però el que si li demanaria de cara als propers mesos i evidentment 
amb el temps necessari per tal de poder-lo fer de forma rigorosa i exitosa abans dels pressupostos del 
2017, jo li demanaria que estudii seriosament aquest grup de treball i que per tant es pugui tirar 
endavant aquesta proposta.

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades pel Grup Socialista.

 
Senyor Terrades: Bé, d'entrada deixar clar que nosaltres no hi hem donat suport, això ha quedat clar. I 
és cert que la Llei reguladora d'Hisendes Locals fitxa unes dates per la formulació inicial del 
pressupost, que és cert que no es compleix, això tampoc no invalida que un cop estigui aprovat el 
pressupost, fins que no sigui definitiu, doncs es pugui prorrogar el de l'exercici anterior. És veritat que 
la Llei reguladora d'Hisendes Locals fitxa uns terminis, però que entra a més a més, en una flagrant 
contradicció, entra en contradicció en les magnituds pressupostàries que estan, no que són captives ja 
dels serveis que es presten, sinó que estan captives de decisions que no estan en mans 
exclusivament de l'administració local.

M'explico, el 15 de setembre difícilment els ajuntaments del país, tampoc el nostre, sap quina serà una 
de les magnituds econòmiques que impacten sobre el 50%, aproximadament, del pressupost, que és 
el del capítol 1, el capítol 1 és el de personal, i que ve fitxada per la Llei de pressupostos de l'Estat. En 
aquestes dates, encara no sabem una altra magnitud important pel pressupost, que no és menor, 
estem parlant aproximadament, parlant de l'Ajuntament de Granollers, aproximadament d'un 20% de 
la despesa corrent de l'Ajuntament, que és aquella que ve de les transferències que fa el Govern 
Central, i que fa el Govern de la Generalitat, quasi bé totes el Govern Central, però impacten sobre un 
20%, i per tant el que cal, creiem nosaltres, es poder formular els pressupostos amb una certa 
exactitud, quan sabem aquestes magnituds, perquè com que els pressupostos està tan captiu de 
decisions no d'aquestes sinó de les que ja he anat adoptant, perquè la ciutat funciona cada dia i això 
té un cost, i per tant, uns programes que necessitem dedicar-hi recursos i aquestes magnituds que jo li 
parlava són importantíssimes, i per això, és molt difícil que el 15 de desembre puguin estar, o que el 
15 d'octubre puguin estar formulats els pressupostos.

Després, dir-los que nosaltres no abdicarem, que nosaltres no ens abstindrem del contracte que tenim 
amb les ciutadanes i ciutadans de Granollers, quin és aquest contracte? El contracte per nosaltres és 
el programa electoral, amb el que ens vam presentar a les eleccions municipals, on detallàvem una 
sèrie de voluntats, d'objectius, i una sèrie de concrecions, que tenen després una concreció a nivell de 
programa d'actuació a l'Ajuntament, amb el programa d'actuació municipal, i que després tindran una 
translació pressupostaria. El programa d'actuació municipal no surt del no-res, surt d'aquesta 
confiança obtinguda en un procés democràtic, el que cal fer, des del nostre punt de vista, és fer una 
escolta activa de les necessitats que hi ha a la ciutat, que formulen entitats, que formulen col·lectius, 
que formula el Consell Econòmic i Social, que formularà el Consell de Ciutat, que jo crec que estarà 
constituït ja el proper trimestre, el primer trimestre de l'any 2016, 2016, i en funció d'aquesta escolta 
activa (2016, eh, sí sí, no del que s'ha semblat entendre...) i fitxar, i fitxar prioritats, fitxar prioritats, 
prioritats en forma, alguna de despesa corrent, de consolidar necessitats que hi ha a la ciutat, i en 
forma d'inversions, inversions que tenen un desplegament sobre el conjunt de la ciutat, algunes són 
estructurants de la ciutat, altres són de millora de parts concretes de la ciutat, de barris de la ciutat. 
Tant les estructurants com les més de remodelació de barris, vostès saben que la formula en la que 
treballem, és amb les entitats d'aquell entorn concret, des del disseny d'aquelles actuacions, des del 
seguiment, i des de les modificacions si cal , en aquest procés d'inversió.
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Una activitat pressupostaria de l'Ajuntament que a més a més és absolutament transparent, que està 
penjada en el Portal de dades obertes de l'Ajuntament de Granollers, que es pot seguir, que es pot 
controlar, que es pot veure fins i tot l'execució pressupostaria de cada una de les partides, des de la 
més gran fins a la més petita.
 
I dit això, sent conscient que igual l'any que ve m'ho hauré d'escoltar, ja els hi avanço que intentarem 
en l'exercici proper, que el debat sobre els ingressos i el debat sobre les despeses, dit d'una altra 
manera el debat sobre les ordenances fiscals i el debat sobre on hem d'aplicar els recursos dels que 
disposarem es pugui substanciar no sé si en el mateix Ple, però en el mateix mes, encara que s'hagi 
de convocar un Ple extraordinari per debatre els ingressos per tal de poder avançar en aquest debat, i 
escolti, tenen tots vostès, tots els Grups Municipals, penjat, no fa falta que jo els hi doni, que els hi 
donaré, en el Portal de dades obertes de l'Ajuntament hi ha penjat el pressupost municipal per tal de 
què en podem fer un seguiment, i que podem proposar les modificacions que vostès creguin 
pertinents. Després ho discutirem, evidentment

 

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, per tant passaríem a l'apartat de precs, preguntes i interpel·lacions. Per part 
del Partit Popular alguna pregunta? No? Per part de la CUP? Si? Endavant.  

Senyora Oliver: Un apunt. Ens sobtat, la veritat aquesta enumeració d'excuses de mal pagador i ens 
preocupa i molt.

 
Alcalde: Perdoni, perdoni. Posem una mica d'ordre al debat. Estem a l'apartat de precs, preguntes i 
interpel·lacions. Jo li demano que formuli un prec una pregunta o una interpel·lació.

 
Senyora Oliver: És que li volia respondre al

 
Alcalde: Sí, però no estem en un apartat de debat. No, no, senyor Terrades, encara organitzo el debat 
jo.

 

Senyora Oliver: Tenim un prec.

 
Alcalde: Faci un prec, i formuli en forma de prec i ja està, faci un prec.
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Senyor Navarro: Molt bé. Tenim una pregunta, i dos precs que van associats. La pregunta faria 
referència a la constitució de la Xarxa C 17, aquesta Xarxa proposa entre altres projectes, el 
desdoblament de l'autovia entre Lliça i Parets, proposa traslladar i implantar en el territori d'aquesta 
Xarxa C 17 el model del Pla director del circuit, model altament contaminant, és un tema que ja hem 
tret en algunes Comissions, i que sembla ser que per sort, ho vam demanar el juliol, i que el dilluns 
que ve es convocarà el Consell de Medi Ambient. Aquest Pla Director del Circuit preveu kàrtings, 
circuits de trial, de 4 x 4, de motocròs, de ràdio control, una escola de conducció, un hotel, càmping, 
parc temàtic, centre comercial. Tot això a tocar del corredor biològic del Congost, el qual pateix ja un 
greu impacta ambiental. En aquest sentit, tots sabem dels problemes de contaminació a l'aire que té 
aquesta ciutat, i el que suposa pel que fa a nivells de diòxid de nitrogen i també de partícules de 
suspensió de diàmetre inferior a 10 micres. En aquest sentit, es veu lògic continuar apostant per 
projectes com aquests, que suposen més desplaçaments, més contaminació? Quines mesures 
reductores, algun dia ens plantejaran en els temes de contaminació ambiental i acústica, i per tant de 
protecció dels ecosistemes i de la salut de les persones que vivim en aquesta ciutat? Formulo el prec 
o m'espero?

Alcalde: Sí, formula el prec ja també.
 

Senyor Navarro: Si? Molt bé, els dos precs com els hi deia anaven en el mateix sentit, i van a partir de 
la Resolució del canvi de nom de la plaça Manel Muntanyà, voldríem fer un prec per tal de què l'Equip 
de Govern. Nosaltres som nous i creiem que ho hem de dir: incorpori en el seu vocabulari l'acceptació 
de la responsabilitat i dels errors propis, pensem que en política hem de donar exemple i que 
l'autocrítica és un element, ens ajuda a evitar comentaris com els que se'ns van fer a la Comissió del 
Nomenclàtor, on se'ns va dir que s'aprovava aquest tema perquè hi havia un element nou que era la 
Llei de Memòria Històrica. No voldria fer referència ja perquè és un tema històric, de quan es va 
aprovar aquesta Llei.
 El segon prec faria referència a la política comunicativa que s'ha seguit en aquest en aquest sentit, 
ens sobta que la nota de premsa municipal afirmes que la plaça Manel Muntanyà canvia de nom a 
petició de la família, sembla ser que el senyor Josep Cruanyes, el senyor Enric Calpena, Tortell 
Poltrona, Pepe Beunza, Joan Garriga, Lluïsa Salvador, els 200 i pico i les entitats, i també els Grups 
Polítics que van presentar aquesta moció, no hi comptaven. Els hi proposem per exemple, que una 
altra notícia apareguda a la web municipal i que diu: medalla a l'activisme social a l'Arcadi Oliveres, 
vostès afegeixin, signant del manifest a favor del canvi de nom de la plaça Muntanyà. 
Per tant, feríem aquests dos precs que van associats al que hem viscut amb el canvi de nom 
d'aquesta plaça. Gràcies.
 

Alcalde: Moltes gràcies. Pel que fa a la C17, efectivament doncs la Xarxa de la C 17 s'ha constituït, i 
aquesta ciutat n'ha estat una de les promotores i ho ha fet amb la força i l'empenta a partir de la qual 
entenem que aquest país es construeix de baix a dalt, des de cada barri, des de cada poble, des de 
cada ciutat. I ho ha fet també amb una mirada molt clara de prendre decisions i d'avançar criteris de 
desplegament d'un territori en moments en què probablement hi ha precisament una manca de 
lideratge, i una manca de direccionalitat política per part de qui ho hauria de fer. En aquest país estem 
acostumats a tirar endavant, a no esperar-nos, a prendre decisions, i efectivament la C 17 ha 
reflexionat molt col·lectivament, no només el món de l'administració local, que ho ha fet, sinó també 
actors econòmics i socials del territori, que avalen precisament un Pla d'acció que vam presentar com 
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a element de reflexió, però també com a guia de treball pels propers anys en aquest entorn.

I efectivament, un dels elements en el que creiem que val la pena desplegar estratègies, és en 
aquelles en què l'urbanisme, adquireix un paper no només d'ordenació del territori, sinó també un 
paper de desenvolupament econòmic en temps en què es necessiten accions positives per part de 
prendre decisions que ens permetin recuperar del tram econòmic perdut. I el Pla Director del Circuit fa 
això, analitzar aquestes 600 hectàrees que hi ha al voltant del Circuit, respectant molt i molt el que ha 
passat i el que s'ha fet, perquè efectivament hi ha hagut una transformació nítida i clara del Riu 
Congost a partir d'una acció que no ha sigut una acció feta per elements estranys, sinó que ha sigut 
una acció feta per aquest Govern, pel Govern d'aquesta ciutat. Hi ha hagut una transformació també 
de l'entorn ambiental a la llera del Riu, que tampoc ha estat casualitat sinó fruit d'una feina pensada, 
feta i liderada per aquest Govern, per tant, sabem molt bé on estem, i sabem molt bé que calen nous 
estímuls per guanyar amb atractivitat i per fer possible que aquest entorn sigui un element positiu 
alhora de sortir de la crisi. Reindustrialitzant parlem de Motor Sport, parlem de tot un munt d'històries, 
que són conegudes i que jo crec que són reconegudes globalment, i alhora també, i aquest 
Ajuntament i ho fa el regidor d'Urbanisme, el senyor Albert Camps, lidera, perdó tinent d'alcalde de 
l'Àrea Territorial, i regidor d'Obres i Medi Ambient, lidera una reivindicació nítida, que és que qui te 
competències en aquest tema, que és la Generalitat de Catalunya, actuí, i ho hem fet d'una manera 
enxarxada, treballada, treballant conjuntament amb un conjunt de municipis, també cridem al Consell 
Comarcal i anant junts a dir-li al Conseller de Territori i Sostenibilitat que hi han coses que hauria de 
fer el Govern de Catalunya, per això volem un Govern amb competències, o que probablement no fa, i 
que en tot cas en el Consell de Medi Ambient el senyor Albert Camps tindrà ocasió d'explicar-li fil per 
randa les accions que hem fet al voltant d'aquests temes vinculats al voltant de la qualitat de l'aire. I 
pel que fa al prec, doncs, precs són i queden anotats.

Alguna altra pregunta? Per part de Ciutadans? D'Esquerra? Si? Endavant. 

 

Senyor Mur: Un prec i una pregunta. El prec és de què caldria tenir cura quan una entitat de la ciutat 
demana una infraestructura per fer un acte. Vam viure el diumenge al matí, hi havia una plataforma 
que està reivindicant els cinemes al mig de la ciutat, i havia demanat una infraestructura per poder fer 
aquest acte i quan va arribar al lloc on s'havia de fer l'acte, la plaça Perpinyà, no hi havia res. A partir 
d'aquí l'entitat es va espavilar i va aconseguir organitzar una mica l 'espai. En tot cas, el prec és que es 
tingui cura quan es fa una petició, intentar respondre, gràcies.

Alcalde: Anava a fer una pregunta també

  

Senyor Homrani: La pregunta és si el Consistori té previst en algun moment donar resposta a la petició  
que ha fet l'Equip directiu de l'escola Mestres Montaña entorn de l'adequació del pati de preescolar. 
Com l'alcalde sap, perquè ja li van dir l'Ampa a les jornades de portes obertes d'abans de l'estiu 
aquesta necessitat, i com estigui segur que el regidor d'Educació també sap, ja fa més d'un any que 
s'està perseguint aquesta situació que fins i tot l'Ampa es va arribar a plantejar la dedicació de 
recursos propis per poder solucionar aquest problema i que no hi ha manera de què es solucioni . I vull 
saber si aquest Consistori en aquest cas pensa donar resposta a aquesta petició.

Alcalde: Bé, en tot cas, no se si el regidor té informació, però en tot cas és evident que aquest 
Consistori fa un programa d'actuacions que desplega especialment a l'estiu, i que ha desplegat 
accions molt concretes al Mestres Montaña. Ho seguim, ho seguim directament, i en tot cas, hi ha un 
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munt de peticions, no només de Mestres Montaña, sinó del conjunt d'escoles de la ciutat, i el que fa 
aquest Consistori és endreçar-les i prendre decisions.

I en tot cas, pel que fa a les entitats, no dubti que estem insistentment al costat de les peticions de les 
entitats, no sempre l'encertem, però en tot cas n'ignoro la circumstància, i tampoc la preguntaré ara, 
però si alguna cosa no se li pot negar en el Govern d'aquesta ciutat, i a aquesta ciutat, és la capacitat 
d'engegar coses i el suport que té amb material i recursos. Alguna altra pregunta? Si? Endavant.

Senyor Sastre: Dos precs. Un seria, després de tenir contactes amb alguns dels botiguers del carrer 
Santa Anna, carrer Sant Roc, segueixen neguitosos pel tema de la seguretat I va haver un robatori 
doncs fa uns mesos, aproximadament mig any, en el que un cotxe va entrar pel carrer del Mercat de 
Sant Carles on no hi havia el pivot aixecat i va impactar contra un aparador, doncs amb el següent 
robatori, aleshores els botiguers es queixen de qui hi ha molts dies que durant, més aviat moltes nits, 
que aquest pivot no està aixecat, a més a més estem parlant d'un carrer molt diàfan, en el que per 
exemple un cotxe pot fàcilment agafar embranzida, i jo els hi demanaria que, si us plau, es vetlli 
perquè aquest pivot resti aixecat durant les nits, i que hi haguin els elements necessaris per tal de què 
aquest carrer no faciliti d'aquesta manera que, o impedeixi que es puguin produir robatoris d'aquest 
tipus.

Alcalde: Com a prec queda anotat, sapigueu que la Regidora de comerç, i el Regidor de seguretat, jo 
crec aleshores era Regidor de seguretat encara, han fet el treball directament amb les entitats i amb 
els comerciants de la zona per tal de generar històries compartides per tal de millorar la seguretat. 
Més qüestions?

Senyor Sastre: Sí, aquest és un, diguéssim menys important, però és una qüestió simplement estètica 
de la ciutat. Tenim aquests cilindres on es posa publicitat en forma de cartells que a còpia d'anar-hi 
cartells un a sobre d'un altre han acabat fent un embalum que és una mica antiestètic, o que dóna una 
imatge de deixadesa i jo el que l'hi demanaria és que es produeixi una feina de retirar totes aquestes 
capes de cartells que al llarg dels anys han anat quedant allà, i que podem tornar a començar 
l'engreixament del pirulo publicitari .

Alcalde: Ja veig que necessitem espai pel 20 de desembre. No, en tot cas aquesta és una feina que es 
fa habitualment, i que es fa mensualment, per tant, hi ha una producció important de paper en aquesta 
ciutat. Bé, en tot cas prenem nota i el regidor li podrà informar sempre que vostè volguí sobre aquest 
tema. Bé, quedem a disposició del públic que ens acompanya,

I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-dues hores i deu 
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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