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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     13131313    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        22222222    de desembre dede desembre dede desembre dede desembre 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: Bona tarda, m'ha semblat veure per allà el fons una persona, una presència insospitada... el 
Pare Noël... 
No esperàvem aquesta visita...  Se li agraeix, si us plau, brevetat...
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Alcalde: Bé, en tot cas ara sí entrem al Ple ordinari del mes de desembre, com sempre aprovant 
primer l'acta, si escau, l'acta del dia 24 de novembre, alguna observació a l'acta?  

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

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

Alcalde: Senyor Secretari, si us plau, el punt 2 i 3, els de control i fiscalització pel Ple dels òrgans de  
Govern de la Corporació  

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    39393939    AAAA    42424242,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    3333,,,,    10101010,,,,    17171717    IIII    24242424    DE NOVEMBRE  DEDE NOVEMBRE  DEDE NOVEMBRE  DEDE NOVEMBRE  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 .

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

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

Alcalde: Moltes gràcies, assabentats per tant d'aquests dos punts, el 2 i el 3, passem a la Comissió 
Informativa de l'Àrea de Processos Estratègics i Comunicació, el punt número 4, és un punt molt de 
tràmit en el qual es proposa uns canvis en la formulació i la creació i també a la constitució de les 
Comissions Informatives, endavant,

 

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     
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COMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓCOMUNICACIÓ

4444).-).-).-).-PROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A LPROPOSTA RELATIVA A L''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE PLE DEACORD DE PLE DEACORD DE PLE DEACORD DE PLE DE    
DATADATADATADATA    1111    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2015201520152015    RELATIU A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONSRELATIU A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONSRELATIU A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONSRELATIU A LA CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS    
INFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRESINFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRESINFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRESINFORMATIVES DE CARÀCTER PERMANENT I DESIGNACIÓ DELS SEUS MEMBRES

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 designar els representants dels Grups Municipals 
a les Comissions Informatives

En data 1 de desembre de 2015, amb número de registre d'entrada 2015001570, sol·licitud 
GEN150621SB, el portaveu del Grup Municipal d'ERC-Acció Granollers sol·licita que es modifiquin 
varis dels seus representants en les Comissions Informatives .

Fonaments jurídics

Article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel què s'aprova el reglament 
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 a la designació 
dels membres del Grup Municipal d'ERC-Acció Granollers a les Comissions Informatives :

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''AREA DE PROCESSOS ESTRATÉGICS I COMUNICACIÓAREA DE PROCESSOS ESTRATÉGICS I COMUNICACIÓAREA DE PROCESSOS ESTRATÉGICS I COMUNICACIÓAREA DE PROCESSOS ESTRATÉGICS I COMUNICACIÓ

On diu:

Titular: Núria Maynou i Hernández
Suplent: Chakir EL Homrani i Lesfar

Ha de dir: 

Titular: Pep Mur i Planas
Suplent: Núria Maynou i Hernández

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

On diu:

Titulars Pep Mur i Planas
Suplent: Núria Maynou i Hernández

Ha de dir:

Titulars: Núria Maynou i Hernández
Suplent: Chakir EL Homrani i Lesfar

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

On diu:

Titular: Núria Maynou i Hernández
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suplent: Pep Mur i Planas

Ha de dir:

Titular: Pep Mur i Planas
Suplent: Núria Maynou i Hernández

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-        Notificar aquest acord a les persones designades.
 

Alcalde: Aquí no hi ha ni intervenció ni votació i es dóna per aprovada. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Passem al punt número 5, és un dictamen a partir del qual es proposa l'aprovació inicial d'una 
modificació del Reglament de Can Jonch, Centre   Cultural per la Pau, i també el nomenament dels 
seus vocals, endavant senyor Secretari  

 

5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE    
FUNCIONAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE CAN JONCHFUNCIONAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE CAN JONCHFUNCIONAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE CAN JONCHFUNCIONAMENT DEL CONSELL ASSESSOR DE CAN JONCH,,,,    CENTRE DE CULTURA PER LACENTRE DE CULTURA PER LACENTRE DE CULTURA PER LACENTRE DE CULTURA PER LA    
PAUPAUPAUPAU,,,,    I NOMENAMENT DELS SEUS VOCALSI NOMENAMENT DELS SEUS VOCALSI NOMENAMENT DELS SEUS VOCALSI NOMENAMENT DELS SEUS VOCALS

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

Amb l’objectiu de desenvolupar els eixos de treball de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau,  de 
vincular-lo a altres centres de recerca i educació d’arreu, i de treballar buscant complicitats i creant 
sinèrgies amb centres amb experiències similars, es va crear un Consell Assessor (comitè d’experts o 
de savis), la composició i el reglament del qual va ser aprovat pel Plenari municipal en la sessió del  28 
d’octubre de 2008.

El Consell assessor de Can Jonch. Centre de cultura per la pau esta compost pels següents membres:
a) President: l’Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que podrà delegar en el regidor de l'àmbit 
funcional al que pertanyi Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.
b) Vicepresident/a: un/a regidor/a designat per l’Alcalde.
c) Secretari/ària de l’Ajuntament, que podrà delegar en un/a tècnic/a municipal.
d) Vocals:
- Un màxim de 14 i un mínim de 8 persones expertes en cultura i educació per la pau, gestió de 
conflictes i memòria històrica, nomenats pel Ple municipal.
- Un representant de la família Jonch-Sampere.

Com a vocals en formen part un grup de persones de reconeguda experiència i coneixement en els 
àmbits de la cultura de pau, la memòria històrica i la resolució de conflictes , que orienta i assessora en 
les línies de treball de Can Jonch. També en forma part un membre de la família Jonch-Sampere, 
d’acord amb el conveni signat i aprovat per l’Ajuntament en ple en data 27 de maig de 2008.

En data 27 de novembre de 2012, en sessió Plenària es va aprovar un nou nomenament dels 
membres de l'esmentat Consell, d'acord amb allò establert a llur reglament de funcionament, article 6, 
apartat 2on, que estableix: “En tot cas els membres del Consell cessaran automàticament quan 
finalitzi el mandat municipal durant el qual han estat nomenats”. És per això, que un cop constituït 
l'actual consistori en sessió Plenària del 13 de juny de 2015, correspon ara el nomenament dels seus 
membres. 
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Atès l'informe favorable de la responsable de Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, de data 25 de 
novembre de 2015.

Atesa la proposta d'eliminació de l'article 2 del reglament, relatiu a l'adscripció del Consell a un servei 
en concret, del qual el text és el següent:

"Article 2.- ADSCRIPCIÓ

El Consell Assessor de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau tindrà relació amb el Servei de Participació i 
Relacions Ciutadanes, adscrit a l’Àrea Programació, Relacions Ciutadanes i Serveis d’Alcaldia".

Atès que el Reglament ha de regular les indemnitzacions per despeses de desplaçament dels 
membres del Consell per assistència a actes o a les reunions relacionades amb el propi Consell 
Assessor, degut a què alguns volcals són de fora de Granollers.

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

1111rrrr....    La Llei 30/92 de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu 
Comú.

2222nnnn....    Els articles 62 i 63 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 , que regulen els òrgans de participació sectorials . 

3333rrrr....    Els articles 130 i 131 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
administracions locals (Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre), que regulen els consells 
sectorials.

4444tttt....    Els articles 26, 27 i 28 del Reglament Orgànic Municipal de l 'Ajuntament de Granollers, que regulen 
els consells locals sectorials i territorials .

5555èèèè.... L'article 60.1 del ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny en relació a l’art 49 de la Llei 
7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 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.

6666èèèè.... És competència plenària indelegable l’adopció del present acord de conformitat amb allò que 
disposa l’art. 22.d) de la LBRL modificada per la Llei 11/1999  de 21 d’abril.

7777èèèè.... El procediment d’aprovació de la modificació de les ordenances locals s’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i que l’art. 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 inicialment la modificació del Reglament de funcionament del Consell Assessor de 
Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau de l'Ajuntament de Granollers, aprovat en sessió Plenària del 
25 d'octubre de 2008 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 8, de data 9 de 
gener de 2009, i que fa referència a:

1- Suprimir l'article número dos, relatiu a l'adscripció del Consell a un servei en concret.

2- Que amb aquesta modificació es renumera ordinalment la totalitat dels articles del Reglament.

3- Addicionar dins l'article quatre, l'apartat quart, que regula la indemnització per despeses de 
desplaçament dels membre del Consell amb motiu d'actes o reunions relacionades amb el propi 
Consell Assessor de Can Jonch, amb següent redactat:

"Els membres del Consell assessor amb residència habitual fora del nostre terme municipal tindran dret a la 
percepció de les indemnitzacions pel quilometratge realitzat segons la normativa vigent o bé l’import del bitllet o 
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passatge utilitzat, des del lloc de residència fins a Granollers, en les mateixes condicions i quantia que el 
personal de la Corporació que es desplaça per raó del servei, per la simple assistència a qualsevol sessió del 
Ple, comissió o  grup de treball  la qual consti a l'acta formal corresponent. En cas que s'hagi utilitzat transport 
públic, caldrà la presentació dels comprovants originals corresponents ".

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies hàbils la modificació del reglament 
esmentat, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al BOP de Barcelona i tauler d’edictes 
municipal, a l'efecte de poder formular reclamacions i al·legacions de conformitat amb allò que 
disposa l'article 178.1 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 la modificació de l'esmentat reglament. 

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Nomenar a les següents persones vocals del Consell Assessor de Can Jonch. Centre de 
Cultura per la Pau:

- Jordi Armadans i Gil, director de la Fundació per la Pau, anteriorment havia estat responsable 
campanyes Desarmament d’Intermón (1995-1996), membre del Consell Català de Foment de la Pau i 
membre del Consell Rector de la International Peace Bureau.

- José Luís Beúnza Vázquez,1r objector de consciència antimilitarista de Catalunya. Memorial Joan 
XXIII per la pau 1971.

- Tica Font Gregori, vicepresidenta de Justícia i Pau, presidenta de la FCONGP. Membre de la junta 
de govern de l’Institut Català Internacional de la Pau (ICIP).

- Joan Garriga Andreu. Doctor en història, amb una àmplia trajectòria en la investigació i divulgació de 
la història de la ciutat i de la comarca. Destaquen els seus treballs de recerca sobre la guerra civil i el 
franquisme a la comarca, que han donat lloc a nombroses publicacions.

- Arcadi Oliveres Boadella. President de Justícia i Pau, de la Universitat Internacional de la Pau i del 
Consell de Foment de la Pau de Catalunya. Membre de la junta de govern de l’Institut Català 
Internacional de la Pau (ICIP).

- Carme Panchón Iglesias. Professora titular de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de 
Barcelona. Doctora en Filosofia i Ciències de l'Educació per la Universitat de Barcelona. Educadora 
Social. Mediadora Familiar. És sotsdirectora del Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU).

- Montserrat Ponsa Tarrés. Periodista i escriptora. Defensora dels Drets Humans.

- Josep Redorta Lorente, advocat i  Doctor en Psicologia Social. Es mediador reconegut  pel Centre de 
Mediació Familiar de la Generalitat de Catalunya i àrbitre del Tribunal Laboral de Catalunya. 
Conferenciant i autor de diverses publicacions.

- Agnès Boixader Corominas, professora de l'escola Pia de Granollers, Coordinadora del Grup de 
Valors de l’ICE de la Universitat Autònoma, professora associada del Departament de Didàctica de les 
Ciències Socials de la Facultat d’Educació de la UAB; membre del grup de recerca en Didàctica de les 
Ciències Socials de la UAB, autora de publicacions diverses vinculades a l’educació en valors i la 
didàctica, entre d’altres. Vinculada a la ciutat i col·laboradora en projectes diversos. Ha participat en 
activitats a Can Jonch, tant a nivell individual com amb el grup-classe.

- Neus Sotomayor Rodríguez, directora de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat, ha 
estat presidenta de la Federació d’ONG per la Pau. Vinculada a Granollers professionalment i 
col·laboradora de Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau.

- Manel Vila i Motlló.    expert en cooperació internacional, conegut per la seva estreta vinculació amb la 
ciutat de Sarajevo durant la guerra de Bòsnia. Després de la seva activitat al front de l'ajuda a 
Sarajevo entre 1992 i 1996, va ser director del Serveis Educatius i, a partir de 2007, el director de 
l'àrea de Solidaritat Internacional de l'Ajuntament de Barcelona. Ha rebut molts reconeixements 
internacionals, entre ells el premi "Constructors de la Pau", atorgat per l'Institut Català Internacional 
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per la Pau i lliurat al Parlament de Catalunya el 17 de març de 2014. Actualment és el Director de 
l’Àrea d’Internacional i Cooperació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.- Enric Garriga 

----    Enric Garriga i Elies, històricament,  vinculat als moviments pacifistes i d’objecció de consciència  i  
als moviments ecologistes i ecopacifistes. Fill de deportat, actualment president de l’Amical de 
Mauthausen i altres camps, i membre del Comitè Internacional del Camp de Concentració de 
Buchenwald i de la UCFR (Unitat Contra el Feixisme i el Racisme). Delegat a Espanya de la ONG 
boliviana ACODI (Acción Comunitària para el Desarrollo Integral); i membre de la ONG Cultura i 
Desenvolupament Humà, de treball a Guatemala. Ha participat en diferents projectes d’assessorament 
ambiental i de desenvolupament comunitari a l’Àfrica i a l’America Llatina .

- Miquel Jonch Sampere, com a representant de la família Jonch-Sampere. 

Alcalde: Molt bé, la senyora Barnusell farà la presentació d'aquest punt, endavant senyora Barnusell  

Senyora Barnusell: Gràcies Alcalde, molt breument. Can Jonch, Centre de Cultura per la Pau, neix 
l'any 2008 en el marc de la commemoració del 70 aniversari del bombardeig aquí a la ciutat. Des de 
Can Jonch, com ja és conegut, es lideren i es coordinen diverses activitats vinculades sobretot a la 
recuperació, conservació, preservació i difusió sobre la memòria històrica, sobretot de la Guerra Civil i 
dels bombardeigs a la ciutat, però també d'altres períodes d'història recent, com poden ser la II Guerra 
Mundial i l'Holocaust i molts d'altres, i d'altres que començarem també a treballar. La cooperació i el 
desenvolupament i la solidaritat, el foment de civisme i la convivència, i l'educació per la pau i la 
defensa dels drets humans, i tot això fet des del treball en xarxa amb d'altres ciutats d'altres municipis 
treballem conjuntament per la pau, per la defensa dels drets humans, per l'educació, com elements 
d'identitats i de diàleg per construir el futur, també hi ha exemples treballats des de Can Jonch com la 
participació en la Xarxa mundial d'alcaldes per la pau, o la Xarxa de ciutats educadores lideren per 
exemple el treball d'Educació per la pau.

Avui portem a Ple aquestes modificacions en el Reglament i també el nomenament d'aquest Consell 
Assessor. Consell Assessor que continuant la seva majoria, s'incorporen dues persones. Un Consell 
Assessor format per persones de reconeguda experiència i coneixement en aquests àmbits que he 
anunciat anteriorment, la cultura de pau, la memòria històrica i la resolució de conflictes , persones que 
han assessorat, com deia, fins ara, i que també proposem que segueixin i seguiran assessorant les 
línies de treball de Can Jonch. Són Jordi Armadans, en Pepe Beúnza, la Tica Font, en Joan Garriga, 
l'Arcadi Oliveres, Carme Panchón, Montserrat Ponsa, Josep Redorta, Agnès Boixader, Neus 
Sotomayor i un familiar de la família Jonch Sampere, en aquest cas Miquel Jonch. Gràcies a totes 
elles per la seva implicació i treball i per ajudar-nos per fer en aquest cas de Granollers i de Can 
Jonch un centre de referència en el treball de construcció de pau. I gràcies també a les dues persones 
que ara anomenaré per acceptar la proposta d'incorporar-se en aquesta nova etapa, juntament amb 
les que he anomenat en aquest Consell Assessor, són: l'Enric Garriga i el Manel Vila.

L'Enric Garriga, històricament,  vinculat als moviments pacifistes i d’objecció de consciència  i també 
als moviments ecologistes i ecopacifistes. I actualment és president de l’Amical de Mauthausen i 
també altres camps. També forma part de diferents ONG's i també ha participat activament en 
diferents projectes d’assessorament ambiental i també de desenvolupament comunitari a l’Àfrica i a 
l'Amèrica Llatina. Per també és un àmbit de treball que incorporem a aquest Consell Assessor i un 
coneixement que ens ajudarà a dibuixar aquestes línies de treball de Can Jonch.
En Manel Vila i Motlló és un  expert en cooperació internacional, molt conegut per la seva estreta 
vinculació amb la ciutat de Sarajevo durant la guerra de Bòsnia. I també en tota la seva activitat al 
front de l'ajuda a Sarajevo entre 1992 i 1996. I tot el seu treball posterior en àmbits de cooperació i de 
construcció de pau. L'aportació del Manel en aquest Consell Assessor i sobretot en el moment actual 
en què vivim, amb la crisi dels refugiats dels diferents països ens anirà molt bé i ens ajudarà també a 
construir diferents línies de treball des del Consell Assessor . 
Des d'aquí aprofitar també per agrair-los a tots ells la seva feina, i la seva feina futura i també agrair a 
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tots els Grups Municipals el treball conjunt en aquest àmbit, entenen que la lluita contra els conflictes i 
la construcció de la pau és un projecte col·lectiu i de tots i de tota la ciutat, i també molts gràcies a 
l'Eduard Navarro per les seves aportacions, i només finalitzar agraint la feina dels tècnics 
responsables de Can Jonch i de la Cap d'Àrea que coordina aquest projecte. Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí hi ha anunciat el vot favorable de tots els Grups, i per tant tampoc hi 
hauran intervencions.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, en concret tractarem el 
punt 6 i 7 conjuntament, es votarà individualment cada un d'aquests dos punts, però en tot cas senyor 
Secretari si vol procedir a la lectura del punt  6 i el punt 7, li agrairia.

 
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

6666).-).-).-).-    DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER AAPROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER AAPROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER AAPROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A    
LLLL''''EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2016201620162016

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

L'Alcaldia-Presidència, d'acord amb allò previst en l'article 168 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 18 del 
Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pels qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de Pressupostos, ha 
format el projecte de Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2016, que ha estat informat 
favorablement per la Comissió Informativa de l 'Àrea de Govern i Economia.

D'acord amb el que preveu l'article 164 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals  (TRLRHL), el Pressupost general de 
l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2016 està integrat per:

- El pressupost de la mateixa Entitat.
- El pressupost de l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers.
- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat.
- Els estats de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils de capital íntegrament 
municipal:

- Granollers Escena, SL
- Granollers Audiovisual, SL
- Granollers Promocions, SA

D'acord amb el que preveu la disposició final segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, també formaran part del Pressupost general 
de l'Ajuntament de Granollers els pressupostos dels consorcis adscrits a l'Ajuntament. En aquests 
moments, el Consorci d'Educació Especial Montserrat Montero ha aprovat definitivament la seva 
adscripció a l'Ajuntament a través dels seus estatuts, mentre que el Consorci Teledigital Granollers va 
aprovar-la inicialment el 4 de desembre de 2014. Dels consorcis adscrits a l 'Ajuntament de Granollers, 
únicament el Consorci Teledigital Granollers ha remés el pressupost per a 2016 per a la seva inclusió 
en el Pressupost general de l'Ajuntament. 
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    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar inicialment, d'acord amb l'article 168.5 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 , el Pressupost General 
de l'Ajuntament de Granollers per a l'exercici 2016, integrat pels pressupostos de l'Ajuntament, de 
l'organisme autònom local Patronat Municipal del Museu de Granollers, els estats de previsió 
d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, i de les societats mercantils 
de capital íntegrament municipal Granollers Escena SL, Granollers Audiovisual SL i Granollers 
Promocions SA, el resum dels quals, a nivell individual i consolidat, per capítols pressupostaris i 
expressats en euros és el següent:

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 25.705.500,00
Capítol 2 Impostos indirectes   500.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 16.508.322,65*
Capítol 4 Transferències corrents 26.880.497,05*
Capítol 5 Ingressos patrimonials 930.795,26*
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 775.000,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
Capítol 9 Variació de passius financers 5.480.000,00
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 76.994.36476.994.36476.994.36476.994.364 ,,,,96969696

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 33.007.552,00
Capítol 2 Compra de béns corrents  23.190.117,43*
Capítol 3 Interessos 1.343.616,37
Capítol 4 Transferències corrents 5.697.290,48*
Capítol 5 Fons de contingència 981.000,00
Capítol 6 Inversions reals 6.376.129,36
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 114.250,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.242.606,45
TOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDATTOTAL CONSOLIDAT 76.952.56276.952.56276.952.56276.952.562 ,,,,09090909

* deduïdes aportacions internes

PRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE LPRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 1 Impostos directes 25.705.500,00
Capítol 2 Impostos indirectes   500.000,00
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 15.378.750,00
Capítol 4 Transferències corrents 26.225.882,35
Capítol 5 Ingressos patrimonials 706.390,00
Capítol 6 Alineació d'inversions reals 100.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 775.000,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 5.480.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 74.984.02274.984.02274.984.02274.984.022 ,,,,35353535

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 30.718.667,77
Capítol 2 Compra de béns corrents 20.480.724,82
Capítol 3 Interessos 1.231.103,81
Capítol 4 Transferències corrents 9.009.215,29
Capítol 5 Fons de contingència 981.000,00
Capítol 6 Inversions reals 6.355.000,00
Capítol 7 Transferències de capital 0,00
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Capítol 8 Variacions d'actius financers 112.500,00
Capítol 9 Variació de passius financers 6.095.810,66
TOTALTOTALTOTALTOTAL    74.984.02274.984.02274.984.02274.984.022 ,,,,35353535

PRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPALPRESSUPOST DEL PATRONAT DEL MUSEU MUNICIPAL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 101.260,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.066.684,81
Capítol 5 Ingressos patrimonials 10,00
Capítol 8 Variació d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.169.7041.169.7041.169.7041.169.704,,,,81818181

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 584.804,81
Capítol 2 Compra de béns corrents 580.150,00
Capítol 4 Transferències corrents 3.000,00
Capítol 8 Variacions d'actius financers 1.750,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.169.7041.169.7041.169.7041.169.704,,,,81818181

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENAESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS ESCENA ,,,,    SLSLSLSL

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 549.750,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.241.000,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials  25.150,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.815.9001.815.9001.815.9001.815.900,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 421.647,72
Capítol 2 Compra de béns corrents 1.317.301,44
Capítol 3 Interessos 750,00
Capítol 4 Transferències corrents 72.500,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.812.1991.812.1991.812.1991.812.199,,,,16161616

ESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATS DE PREVISIÓ DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL ,,,,    SLSLSLSL    
INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 553.822,62
Capítol 4 Transferències corrents 559.206,07
Capítol 5 Ingressos patrimonials 210.382,77
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.323.4111.323.4111.323.4111.323.411,,,,46464646

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 515.568,12
Capítol 2 Compra de béns corrents 785.153,98
Capítol 3 Interessos 1.560,00
Capítol 6 Inversions reals 21.129,36
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.323.4111.323.4111.323.4111.323.411,,,,46464646

ESTATS DE PREVISIÓ DE LAESTATS DE PREVISIÓ DE LAESTATS DE PREVISIÓ DE LAESTATS DE PREVISIÓ DE LA     SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONSSOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS PROMOCIONS ,,,,    SASASASA

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 1.034.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 84.634,00
Capítol 5 Ingressos patrimonials 257.443,24
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.376.0771.376.0771.376.0771.376.077,,,,24242424
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DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 199.982,00
Capítol 2 Compra de béns corrents 880.994,86
Capítol 3 Interessos 110.202,56
Capítol 9 Variació passius financers 146.795,79
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.337.9751.337.9751.337.9751.337.975,,,,21212121

ESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE LESTATS DE PREVISIÓ DE L ''''ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

INGRESSOSINGRESSOSINGRESSOSINGRESSOS
Capítol 3 Taxes i altres ingressos 145.000,00
Capítol 4 Transferències corrents 1.107.514,63
Capítol 5 Ingressos patrimonials 32.000,37
TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.284.5151.284.5151.284.5151.284.515,,,,00000000

DESPESESDESPESESDESPESESDESPESES
Capítol 1 Remuneracions de personal 566.881,58
Capítol 2 Compra de béns corrents 700.633,42
Capítol 4 Transferències corrents 17.000,00
TOTALTOTALTOTALTOTAL    1.284.5151.284.5151.284.5151.284.515,,,,00000000

SEGONSEGONSEGONSEGON.  Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost General per a l 'exercici 2016.

TERCERTERCERTERCERTERCER. Exposar al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, l'expedient del 
Pressupost General i el seu acord d'aprovació, per un període de quinze dies durant els quals les 
persones interessades podran examinar-lo i presentar-ne les reclamacions que creguin convenients 
davant del Ple de l'Ajuntament. 

QUARTQUARTQUARTQUART.... En cas que no es produïssin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 

Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el Tinent d'alcalde d'Hisenda per fer-ne la presentació, endavant 
senyor Terrades. 

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Bona tarda a totes i a tots, com vostès saben, el Pressupost 
general de l'Ajuntament integra el Pressupost de l'Ajuntament, efectivament, però també de les seves 
societats o els seus organismes, en concret  del Patronat del Museu, de les societats municipals, 
100% públiques,  Granollers Promocions, Granollers Escena, Granollers Audiovisual, i també 
Granollers Mercat.

Unes quantes dades abans de fer l'explicació o els raonaments polítics de perquè presentem avui 
aquest Pressupost per la seva aprovació. El Pressupost de l'Ajuntament de Granollers pel proper any 
ascendeix a quasi 77 milions d'euros, en concret 76,952.562,09 euros, és a dir, un 2,6% més que l'any 
2015, els darrers exercicis pressupostaris l'anterior Regidora d'Hisenda sempre els hi explicava que 
estàvem en pressupostos decreixents, el de l'any 2015 és un Pressupost que s'incrementa 
relativament poc, però que té un lleuger increment respecte a l'any 2015. També dir-los que segons 
les, aquest Pressupost s'ha fet també analitzant les dades d'inflació, el que acabarem aquest any 
0,5%, menys 0,5% d'inflació interanual, la previsió per l'any 2016, la previsió és que la inflació estigui 
al voltant del 0,8%. I el tipus d'interès mitja que també té un efecte sobre la confecció del Pressupost, 
per l'endeutament viu de l'Ajuntament, que després també en parlarem, aquest interès mitja pel proper 
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any està aproximadament al voltant del 2%.

Que preveuen aquests pressupostos? D'entrada un increment dels salaris dels treballadors i 
treballadores públiques d'un 1 %, en concret això implica un increment respecte al capítol I de quasi 
212.000 euros. També el compromís de fer efectiu el primer trimestre de l'any 2016 del 50% de la 
paga retinguda de l'any 2012, no per voluntat de l'Ajuntament, sinó com vostès saben per acords del 
Govern de l'Estat. L'impacte d'aquesta, de l'abonament d'aquesta xifra, que estava retinguda, per tant 
la teníem consignada, és de 680, però que s'aflorarà en el pressupost del 2016, aquest impacte 
d'aquesta paga extraordinari no abonada és de 685.000 euros aproximadament.

Tot això en un context també que vam acordar en aquest plenari tots plegats, de no increment 
d'impostos i taxes municipals, per allò que fa referència a nosaltres per l'any 2016. Aquest és un 
apartat que en el capítol d'ingressos té un impacte de prop del 37% del conjunt d'ingressos de 
l'Ajuntament. També de manteniment de subvencions, per allò que vam acordar amb alguns de vostès 
en el Ple d'Ordenances Fiscals, que per un costat permet subvencionar la creació de llocs de treball i 
que també permet subvencionar persones en situació vulnerable doncs IBI, escombraries, algun tipus 
de serveis del que presta l'Ajuntament.

Aquests són uns pressupostos que no surten del no-res, és a dir, no és que vinguem aquí i comencem 
de nou, aquests pressupostos de la confecció pressupostaria doncs està condicionada per algunes 
qüestions. La primera d'elles, hem de mantenir tots els programes i tots els serveis que permeten 
funcionar aquesta ciutat, aquest és el primer condicional a l'hora de confeccionar els pressupostos. 
També els anuncio, perquè els he explicat a cadascú de vostès quan hem tingut les reunions amb 
cada Grup Municipal, de què la intenció del Govern de la Ciutat és més enllà de les auditories 
prescriptives que les societats públiques han de fer, i que són d'ordre econòmic és voluntat d'aquest 
Govern, fer auditories de gestió, que no qüestionen la feina dels responsables ni polítics, ni directius 
de l'Ajuntament, sinó que lo que intentem és avaluar l'eficàcia, avaluar l'eficiència i la necessitat o no 
de mantenir programes per tal de què alguns altres puguin.

Segon, el compromís en forma de, els pressupostos tenen un compromís que es recolzen en els 
compromisos que la majoria d'aquesta Corporació va adquirir amb els ciutadans i ciutadanes ara no fa 
gaires mesos i que tindrà, o que té la seva expressió de transformació del que eren compromisos 
diguem-ne electorals amb projectes executius en forma de programa d'actuació municipals en la que 
es fitxen les polítiques, les prioritats, i les inversions del Govern, que avui no detallarem en aquí 
perquè no és responsabilitat del regidor d'Hisenda fer l'explicació del Programa d'Actuació Municipal 
que l'Alcalde sempre fa en els primers mesos del mandat, un cop està confeccionat i hagin passat 
aquestes festes que inaugurarem demà mateix.
Tercer, són uns pressupostos que també intenten recollir malgrat tot, iniciatives que han estat 
proposades per alguns altres Grups Municipals i que tindrem oportunitat de parlar-ne al llarg d'aquest 
debat.

Pressupostos que jo definiria o que intenten definir 4 objectius principals. El primer, seguir 
incrementant els recursos destinats, els recursos públics municipals destinats a polítiques socials com 
hem fet fins i tot en els períodes en què el Pressupost era un Pressupost decreixent. Avui el 
Pressupost que esperem aprovar aquesta nit, creix un 2,6%, els ho he dit a l'inici de la meva 
intervenció, i les polítiques socials creixen un 6%. Seguim mantenint aquesta part essencial del nostre 
compromís, és a dir, seguim defensant, els hi proposem nosaltres que ens votin el Pressupost en el 
sentit de què cal seguir acompanyant des d'una perspectiva de justícia social a les persones amb una 
situació de vulnerabilitat social, o residencial a la nostra ciutat que en són moltes, vostès saben que hi 
ha moltes persones a l'atur i moltes d'elles, pràcticament el 50%, sense cap prestació en aquests 
moments i per tant seguim defensant que els pressupostos municipals han de seguir comptant i 
incrementant els programes de beques, els programes per la gent gran, els programes per la infància, 
programes per la salut comunitària, programes de contingència per subministraments bàsics. La 
cohesió social, tal com nosaltres l'entenem, i que té un reflex en els pressupostos no tan sols s'hi 
treballa amb polítiques socials, a les que de totes maneres hi destinem un 10% de conjunt del 
Pressupost Municipal, també amb polítiques, la cohesió social, que és també un dels nostres 
compromisos, s'hi treballa des de programes i polítiques adreçades a infància, adreçades a la 
joventut, a l'educació, a l'esport, a la cultura, a l'acció comunitària. El 41% dels recursos municipals es 
destinaran  l'any 2016 en aquests programes, és a dir, un 2% més si ho comparem amb el Pressupost 
de l'any 2015.
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El segon tret d'aquests Pressupostos. Volem mantenir i captar per la ciutat, mantenir i captar, talent, 
emprenedors i empreses, perquè pel Grup Municipal Socialista i pel Govern de la ciutat és fonamental 
l'ocupació. El concepte d'activitats econòmiques que estan emmarcades en els programes del 
document del Pressupost, també amb respecte a l'any 2015 creix un 1%, incorporem ja d'inici el 
programa, o el Pla de Xoc, 1.500.000 euros d'entrada, que vostès saben que en exercicis 
pressupostaris anteriors, d'inici el consignàvem amb menys recursos i un cop es feia la liquidació del 
Pressupost, s'incorporaven romanents en aquest Pla de Xoc, això impedia, o dificultava, impedia no, 
però dificultava la presa de decisions i la implementació dels programes i el Govern ha considerat de 
què era necessari atès que teníem, hi havia, els recursos, que estigués pressupostat d'inici perquè 
això permetés a tots els Grups Municipals poder, a instàncies de les regidores que lideren aquest 
projecte, doncs poder-ne parlar per tal que al llarg del primer trimestre podem tenir ja totes les 
iniciatives per poder-les aprovar en aquest Ple.

Roca Umbert. Roca Umbert és per nosaltres també, que té un increment respecte al Pressupost del 
2015 d'un 8,4% és una punta de llança per promoure a la nostra ciutat un districte d'empreses 
tecnològiques i digitals, també d'empreses culturals creatives de disseny, aquest és el nostre 
compromís, volem a través d'algunes iniciatives, aquesta i algunes altres que els hi explicaré, doncs 
captar el que els hi deia a l'inici d'aquest eix, talent, emprenedors, i empreses per generar més 
ocupació a la nostra ciutat i Roca Umbert té que jugar també aquest paper. El nostre compromís, i ja 
els hi avanço, perquè amb algun Grup n'hem parlat, no se si sortirà després al llarg del debat, que, per 
tant hi ha el compromís del Govern de què al llarg d'aquest mandat, o a final d'aquest mandat, 
l'adequació urbanística de l'entorn, estarà realitzada.

Can Muntanyola. És l'altre gran equipament, l'altre gran instrument de la ciutat per impulsar polítiques 
econòmiques. A Can Muntanyola s'ha de seguir impulsant l'emprenedoria i les sinergies empresarials. 
Granollers Mercat, que és la nostra eina, el nostre instrument per aquestes polítiques també creixerà 
un 2,1%, després els hi explicaré perquè algunes coses creixen i perquè podem créixer, perquè 
algunes coses han disminuït. També des del punt de vista econòmic, aquest matí en parlàvem amb 
algun Grup Municipal, per nosaltres la promoció de la ciutat, en sentit estratègic, és d'una importància 
fonamental, en la línia aquesta de captar empreses, de captar inversió, de promoure el comerç de la 
ciutat.

El Govern, aquest és un tema que no sé si és compartit pel conjunt del Consistori, em consta que si 
per alguns Grups Municipals, nosaltres l'acord de la Comissió d'Urbanisme de divendres passat és 
una magnífica notícia, és a dir, que és una notícia magnifica? L'aprovació definitiva del Pla Urbanístic 
Director del Circuit. Nosaltres treballarem decididament l'any 2016 per liderar un projecte 
d'especialització de competitivitat territorial de l'espai motor esport al voltant d'aquest equipament del 
país i d'aquesta qualificació que ens permet a partir d'ara desenvolupar tot aquest espai en un sentit 
diferent que el que havia tingut fins ara, dit d'una altra manera, ara no havia tingut sentit. També en 
aquest espai, en aquests espais, desenvoluparem el que nosaltres hem definit l'Espai Motor 
Catalunya, en un sol públic local, en col·laboració amb altres institucions, i amb altres “partners”, 
perquè sigui un espai d'interpretació de la mobilitat d'atracció i també de formació, el Pla Director 
preveu 500 hectàrees d'activitats econòmiques en aquest entorn, això per nosaltres és, ho considerem 
que és estratègic no només per Granollers, sinó pel conjunt del Vallés Oriental, i també el compromís 
de l'Ajuntament de Granollers, del Govern si més no de l'Ajuntament de Granollers, és treballar 
estretament amb el Govern de Catalunya, hi hagi el que hi hagi, per tal de seguir tirant endavant tota 
aquesta operació econòmica, que no és només una operació econòmica pensada en Granollers, sinó 
que te el seu sentit des del punt de vista nacional.

El tercer eix sobre el que es dibuixen els Pressupostos és el que en podríem anomenar la societat del 
coneixement, en definitiva, que nosaltres entenem amb aquesta definició, i tothom, tots en parlem 
molt, nosaltres creiem que això ens ha de servir en una ciutat com la nostra, per fer més fàcil la vida  
als nostres veïns i veïnes, en els ciutadans. Que farem el 2016? Primer seguir impulsant el Consell de 
la Societat del Coneixement, i sobretot seguirem impulsant un Ajuntament més transparent, amb 
millors formes de governança, els hi parlava abans d'aquestes noves auditories que volem realitzar, 
però també el fet de posar la tecnologia al servei de la transparència i de la informació, no només dels 
Grups Municipals, del conjunt d'entitats i de ciutadans i ciutadanes de Granollers.

També utilitzarem les noves eines digitals i del coneixement per ser més eficients, per ser més 
estalviadors a la ciutat. L'enllumenat és un exemple clar d'això, del que hem fet i del que seguirem 
fent, només posar unes dades al damunt de la taula, des de l'any 2013 a l'any 2015, la inversió, 
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renovar, millorar, des d'un punt de vista més eficient i des de punt de vist també ambientalment 
correcta, aquesta administració hi ha destinat, 833.000 euros, que ens ha permès reduir 1.150.000 
kilowatts hora de conjunt, que ens ha permès reduir 443 tones d'emissions de CO2 a l'atmosfera, per 
tant una contribució clara de l'Ajuntament de Granollers a mitigar els efectes del canvi climàtic , d'acord 
amb el compromís que l'Alcalde de Granollers va signar a Brussel·les ja fa un cert temps, que ens ha 
permès  implementar un Pla en aquest sentit. Aquest any, aquest any no, l'any que ve, 2016, ens 
permetrà també a través d'aquests pressupostos, adquirir nous vehicles elèctrics per la flota municipal 
i també vehicles híbrids sobretot en la flota d'autobusos, em sembla que després també en parlarem.  

El Pla ens seguirà permetent treballar en el Pla Estratègic d'Estalvi i eficiència energètica que és un 
Pla que té 4 anys de vigència des de l'any 2015 al 2019, que més enllà d'entrar amb els temes 
d'aconseguir que les instal·lacions, els equipaments, els edificis, els serveis municipals des d'aquest 
punt siguin més correctes, des del punt de vista de l'estalvi i també des del punt de vista ambiental, 
ens permetrà incorporar amb un treball conjunt de 3 regidories, medi ambient, serveis i serveis 
socials, incorporar també una Unitat que ens permeti assessorar a les persones que pateixen 
problemes de pobresa energètica per millorar els consums de les seves llars, i fins i tot a través 
d'algun programa per millorar alguns dels components que els hi pugui fer baixar la seva factura 
energètica.

I el quart eix, en el que treballem en aquests pressupostos és el que nosaltres anomenem els espais 
de qualitat o la millora dels equipaments, estem parlant de les inversions a la ciutat, perquè la cohesió 
també passa per adequar, per remodelar, per construir nous espais públics, i destinarem en el 
Pressupost del 2016, 6.300.000 euros. Aquests recursos provindran pràcticament en la seva totalitat 
de recursos propis de l'Ajuntament i esperem que això en exercicis pressupostaris posteriors no sigui 
així, no podem seguir sense governs que no governin i que no col·laborin, que no treballin de la mà 
dels ajuntaments del país. Tots vostès tenen la proposta d'inversions que el Govern ha plantejat, cada 
un dels Grups Municipals, i que planteja avui per la seva aprovació, els del 2016.

Hi ha uns compromisos d'altres inversions que estan contingudes en el programa d'actuació 
municipal, i que, diguem que en les properes setmanes jo crec que podrem disposar de tota la 
cronificació de les mateixes. Em vull centrar només en alguns, l'ampliació del Centre audiovisual o 
l'adequació del centre Tecnològic i Universitari a Roca Umbert, recordaran aquella segona línia 
d'actuació que els hi mencionava, l'Espai Motor Catalunya, temes econòmics o l'adequació del carrer 
Ricomà, Sants, carrers de plataforma única o la vorera nord del carrer Vinyamata, l'ampliació 
d'aquesta vorera, és un dels espais de connectivitat entre el centre de la ciutat i uns barris importants 
de Granollers, el llevant de Granollers, la reforma de la plaça 11 de setembre,  més recursos per dotar 
d'eines digitals informàtiques en el conjunt dels diversos serveis de l'Ajuntament, d'aquells que 
considerem essencials, són els Serveis Centrals que ens han de permetre una millor governança i 
dels serveis econòmics. La construcció d'una piscina terapèutica a l'escola Montserrat Montero, 
podríem estar parlant de les partides que ens han de permetre el que nosaltres anomenem endreçar la 
ciutat, que és la renovació de clavegueram, de voreres, de millora de l'accessibilitat en el conjunt de la 
ciutat, del rec automàtic als jardins de Can Guitart, ara que veig al regidor d'obres al meu costat, 
manteniments i neteja de la ciutat. Aquí hi ha incorporat la previsió de l'augment del cost perquè 
vostès saben que estem a punt d'adjudicar un nou contracte del servei de recollida i neteja viaria que 
cobrirà més serveis amb línia amb les demandes que s'han plantejat o que alguns Grups Municipals 
han plantejat amb anteriors plens.

Lo que els hi deia també d'inversions en manteniment, que ara ja produeixen estalvis en consums que 
permeten incrementar partides amb altres serveis La inversió que abans els hi parlava del 2013 al 
2015, amb  millora d'un enllumenat més eficient i ambientalment més correcta, ha permès també que 
en el Pressupost del 2016 ens puguem estalviar ja 400.000 euros de factura energètica que l'hem 
destinat a altres serveis. Una característica, una altra característica per anar acabant aquesta 
intervenció, una dada que defineix la feina feta pel Govern de la ciutat, que també ve condicionada per 
la conjuntura econòmica general, però també per decisions polítiques que el govern a pres en el 
passat, en el passat recent, els he de parlar de la disminució del deute viu de l'Ajuntament, que té uns 
efectes sobre les partides d'amortització del deute i del pagament d'interessos, només senyalar-los 
que el 31 de desembre del 2011, el deute viu de l'ajuntament era 52.197.000 que d'aquí a 6 dies, és a 
dir, a tancament d'aquest exercici pressupostari a 31 de desembre de 2015, l'haurem reduït a 
36.323.000 euros, i que la previsió és que a finals de l'any 2016, 31 de desembre, aquest deute viu 
encara hagi disminuït respecte al d'enguany, intentarem situar al voltant del 35 milions i mig d'euros.
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Dir-los que des d'un punt de vista d'anàlisis del que seria la càrrega financera de l'Ajuntament estem 
en unes condicions immillorables, des del nostre punt de vista, i no em vull comparar amb ningú, 
només analitzo el meu Ajuntament, i en aquests moments estem al 50% de la càrrega financera 
permesa, o sigui que tindríem un recorregut per tal de si en necessitem endeutar-nos, créixer en 
aquest sentit, en tenim més que marge, tenim marge suficient per dir-ho en claredat meridiana, per 
garantir les inversions previstes en aquest mandat esperem que no ens tingué que endeutar 
excessivament, perquè la resta d'administracions, la Diputació de Barcelona, que no en tenim cap 
dubte, i el Govern de la Generalitat de Catalunya, que tampoc en tinc cap dubte, i altres programes 
europeus doncs complementin la inversió pública que dels recursos propis l'Ajuntament tirarà 
endavant.

Tindrem oportunitat, segur, d'entrar més en les xifres i en conceptes de manera global o de manera 
puntual al llarg d'aquest debat, estaré atent a les seves intervencions, i finalment tornar a remarcar 
que són uns Pressupostos que des del meu punt de vista, tenen  aquesta doble característica, són uns 
pressupostos socials i són uns pressupostos que miren el futur per orientar les prioritats econòmiques 
en les que nosaltres creiem que s'ha de caminar. Moltes gràcies i estaré atent a partir d'ara a les 
seves intervencions.

 

Alcalde: Moltes gràcies, obrim el torn de intervencions, començara el Partit Popular. Senyor Moya, té 
la paraula,  

Senyor Moya: Bé, volia començar aquests primers Pressupostos com a regidor dient algú que ja tots 
sabeu, sóc nou en aquest Consistori, sóc del grup dels nous regidors en aquest Ajuntament, i volia 
compartir la reflexió que a vegades els regidors que tenim obligacions fora d 'aquest Consistori se'ns fa 
una mica feixuc, i més el que no tenim una experiència laboral en el tema de pressupostos i entrar en 
xifres tan concretes com les d'aquest Ajuntament, se'ns fa una mica complicat poder arribar a treballar 
aquests Pressupostos en el poc temps que ens han lliurat tota la informació.

Dit això, com vaig dir el dia que vaig jurar càrrec  com a regidor nosaltres sempre treballarem amb el 
tarannà de posar el nostre granet de sorra en millorar aquesta ciutat, i amb aquest sentit, i amb 
aquesta humilitat, hem volgut treballar d'una manera molt bàsica a fer aportacions a lo que seria les 
inversions per aquests Pressupostos, i per aquest any, hem volgut treballar una línia molt bàsica, que 
és que portàvem nosaltres, en el nostre programa electoral, i en aquest sentit m'agradaria explicar 
aquesta línia bàsica que vindrà derivada en 4 punts molt concrets que seran amb aquest any hem 
decidit fer-ho així, per millorar la ciutat i els 16 barris de la nostra ciutat, com nosaltres com a Grup i 
com a persones imaginem com hauria de ser la nostra ciutat.

En aquest sentit hem proposat per aquests pressupostos la creació d'espais als 16 barris de 
Granollers, espais als parcs biosaludables, on la gent gran, nosaltres ens imaginem aquesta ciutat 
amb la gent gran no tancada a casa o a altres indrets, sinó que surtin al carrer i “disfrutin” de la nostra 
ciutat, i hem proposat això, un espai verd on tinguem gimnasos urbans i on la gent gran pugui sortir a 
“disfrutar” de la nostra ciutat.

També no ens imaginem aquesta ciutat sense espais justos, i parcs justos que siguin que els parcs 
infantils puguin ser espais per a tothom i en aquest sentit proposem a aquest Ajuntament, i a aquest 
Equip de Govern que faci les inversions oportunes perquè els nens amb discapacitat també puguin 
gaudir dels espais d'aquesta ciutat, com no podia ser d'una altra manera.

No ens imaginem uns 16 barris sense que estiguin lligats entre ells i no ens imaginem poder 
desplaçar-nos per aquests 16 barris amb seguretat amb bicicleta, volem que aquest Ajuntament ens 
cregui la bicicleta, que treballi per ser una ciutat de bicicleta, i en aquest sentit hem proposat millores 
per poder fer carrils bici, adequar les senyalitzacions, i també informar a la gent de que i com circular 
amb la bicicleta per aquesta ciutat. Volem una ciutat més transparent i una ciutat que arribi a tothom, i 
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en aquest sentit hem proposat a aquest Ajuntament uns panells informatius instal·lats en els 16 barris, 
perquè d'aquesta manera els 16 barris puguin estar connectats, puguin estar connectats, puguin ser 
més  interactius entre ells, d'aquesta manera penso que la ciutat seria una ciutat més oberta, una 
ciutat més informada, i una ciutat on la participació podrà créixer i serà molt positiu per aquesta ciutat. 
I amb una línia no tant de barri, però si de ciutat, també hem parlat amb el regidor de continuar 
treballant i continuar fent esforços en la construcció d'un centre de dia, que crec que seria un centre 
molt adient i que és algú que necessita aquesta ciutat.

Aquestes són les nostres propostes, i el nostre compromís es continuar treballant durant aquest any 
de forma contundent, com bé deia en Terrades, les polítiques socials s'han incrementat un 7% però 
hem de treballar i ens comprometem a fiscalitzar això i que realment aquestes polítiques socials arribi 
a tothom, arribi a tota la gent que ho necessita. I poc  més, treballar en aquest sentit, i posar el nostre 
granet de sorra en lo que creiem que seria una ciutat més maca, més justa i més adient per la gent de 
Granollers. Amb aquest sentit, el nostre sentit del vot, degut a les conversacions que hem tingut amb 
el regidor, serà d'abstenir-nos en el punt 6 com el punt 7, però pensem que és una abstenció positiva 
perquè penso que les coses que no hem pogut arribar a acords en un futur no molt llunyà segurament 
podrem arribar-hi i podrem tenir una ciutat per lo que nosaltres pensem més justa. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula ara la portaveu de la CUP, endavant.  

Senyora Oliver: Hola, bon vespre a tothom, doncs bé, justament des de la Crida-Cup pensem 
lògicament que els Pressupostos doncs és una eina molt potent, probablement de les més potents de 
cara la gestió municipal. És una eina prou potent de cara al desenvolupament i justament de cara a la 
possible transformació social, per avançar cap a un model el qual és la nostra aposta, prou explícita, 
cap a un model més socialment just, i segurament cap a un model que promogui noves polítiques. És 
a dir, justament aquest model que és aquesta eina de decisió, els pressupostos, també cal que la 
ciutadania participi justament perquè és la ciutadania l'afectada, i per tant justament per això, perquè 
ho hem comentat d'altres vegades, és precisament que convé avançar cap a una nova cultura 
democràtica, la qual doncs la ciutadania, el poble en tot cas, sigui partícip de la pròpia gestió 
municipal.
Per tant d'alguna manera a través dels pressupostos lògicament insistim i abordem un altre cop el 
tema de fer-nos partícips, per tant acostar Pressupostos a la població, i la població que s'acosti també 
a la política municipal. Lògicament els Pressupostos no estan exemptes de judicialització, no estan 
exemptes de politització, i lògicament no són els pressupostos els quals nosaltres aprovarem, o en tot 
cas no són els pressupostos en els quals la CUP si tingues el Govern, aprovaria, però en tot cas sí 
que són, sí que tenim la convicció, tenim l'esperança, probablement i així ho vam fer partícip a la 
reunió que li van demanar al senyor Terrades per fer-li arribar les nostres propostes, que aquestes 
propostes, línies d'actuació, digui-li com vulguis, doncs acabin algunes d'elles, o en tot cas en la seva 
majoria, o en la totalitat si mes no, acabin sent assumides pel propi Govern.

En qualsevol cas les nostres poques propostes o línies d'intervenció anirien encaminades en 4 eixos. 
El primer és lògicament i com no podria ser d'una altra manera té a veure amb la situació 
d'emergència i d'exclusió social. Justament en aquest terme, i evidentment com ja s'ha constatat per 
part de l'Ajuntament i per part d'algun altre Grup, el PP, evidentment tenim una situació d'exclusió 
social damunt de la taula, lògicament encara no hem sortit de la situació de crisi sistèmica en la qual 
vivim, i per tant la CUP posa damunt de la taula una proposta, aquesta proposta passa per fer una 
Oficina, un Consell, diga-li com vulguis, una Oficina d'emergència social, aquesta oficina seria 
l'encarregada de protocol·litzar, és a dir d'executar justament això que hem aprovat fa 4 dies, que és la 
Llei 24/2015 i versa sobre pobresa energètica, versa sobre el tema del lloguer, i per tant entenem que 
hauria de ser aquesta Oficina que anés més enllà de regidoria de serveis socials, oberta lògicament a 
la participació ciutadana, d'entitats o de moviments socials, hauria de ser ella  mateixa la que 
protocol·litzi aquesta situació d'emergència social. Lògicament, a més entenem que aquesta Oficina 
que nosaltres proposem damunt de la taula seria justament l'encarregada de contractar aquestes dues 
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persones que s'entén fins i tot per part del Govern que són necessàries de cara executar aquesta Llei 
24/2015, aquestes dues persones que l'Ajuntament proposa que siguin contractades per Granollers 
Promocions, nosaltres precisament la CUP, proposem que sigui la pròpia Oficina d'emergència social 
la que acabi assumint aquesta contractació d'aquestes dues persones.

I efectivament, som partidaris evidentment, i això ho hem dit altres vegades, d'aquesta execució del 
Pla de Xoc, d'aquest milió i mig d'alguna manera de la partida que en el Pressupost d'enguany es 
dedicaran al Pla de Xoc, però justament el Pla de Xoc pensem que és insuficient, és a dir, perquè el 
Pla de Xoc d'alguna manera va a pal·liar directament les conseqüències d'aquesta crisi sistèmica i per 
tant de l'exclusió social, però en tot cas no va a quines són les causes, precisament perquè volem 
anar a les causes, perquè precisament entenem que hi ha d'haver una diagnosi i per tant una 
planificació per poder convenir quines són les propostes més adients per tal de pal·liar aquesta 
exclusió social, proposem que aquesta Oficina d'emergència social sigui l'encarregada d'executar de 
demanar si volem un PLIS, es dir, un Pla d'Inclusió Social, és una pena que Granollers no estigui 
inclòs dins dels 21 municipis que a hores d'ara sí que ja tenen un PLIS damunt de la taula, la qual 
cosa aquest PLIS, aquest Pla d'Inclusió Social ens permetria precisament fer una cosa tan interessant 
com  planificar, i diagnosticar però justament mirar quines són les mesures adequades de cara 
justament a això que estic dient, de pal·liar l'exclusió social.                   

El segon eix en el qual nosaltres versem la nostra voluntat és evidentment incidir, continuar incidint i 
això ho vam comentar en la reunió de la setmana passada precisament és el tema del Pressupost 
participatiu, és a dir, reiterem la nostra desil·lusió si vols perquè justament el tema de la participació és  
quelcom que es cacareja i per tant que realment és un mantra que versa sobre aquest Ajuntament, 
però en canvi entra directament en contradicció amb el rebuig de cara a la moció que la CUP va voler 
presentar i que de fet va ser secundada per altres Grups Municipals, sobre el tema de la participació, i 
que l'Ajuntament, el Govern del PSC en aquest cas va rebutjar. Doncs justament en aquest sentit 
nosaltres pensem que caldria precisament, fent ús d'aquest Consell de Ciutat que precisament el PSC 
va aprovar doncs precisament voldríem dotar-lo de contingut i que fos el Consell de Ciutat obert com 
així marca els estatuts, obert a ciutadania, qui fes aquest Reglament de cara això, a fer un Pressupost 
participatiu que evidentment no hauria de ser participat segurament en la seva integritat, però en tot 
cas s'hauria de veure doncs com podem fragmentar-ho, com fer un Pressupost participatiu en tot cas 
progressiu.

En tercer lloc, lògicament, un dels nostres eixos de preocupació és el tema de l'ocupació, fa 4 dies va 
sortir a la premsa un informe de la UGT que teníem a Granollers aproximadament unes 6.000 
persones aturades, entenem que això és un tema d'emergència, és un tema que s'ha de posar sobre 
la taula amb una urgència extrema, per tant hem d'anar no només buscant aquests mètodes de 
contractació, que siguin precaris i que siguin en tot cas de molt curt termini sinó que haurem de mirar 
de quina manera podem lluitar contra la precarietat i de quina manera podem sostenir un model que 
estigui basat d'alguna manera en un respecte al medi ambient i d'una manera socialment més justa, 
per tant la proposta que posa la CUP damunt de la taula, és crear una borsa, una borsa de treball de 
l'Ajuntament en la qual veuríem quina hauria de ser la manera de vehicular les possibilitats de 
contractacions, però en tot cas mirar la manera de no excloure aquestes 6.000 persones que estan a 
l'atur, per evidentment no condemnar-les a les empreses de treball temporal, sinó fitxar des del propi 
Ajuntament algun mecanisme per fer, és a dir, pactes amb certes empreses netes, és a dir, empreses 
inclusives, o fins i tot, afavorir xarxes de cooperació.

En qualsevol cas hauríem de tenir una especial atenció lògicament amb aquelles persones de difícil 
contractació, amb el gruix de joves que estan a l'atur, o amb les persones grans fins i tot i en el sentit 
de buscar Plans de formació més enllà probablement dels que ja existeixen, més enllà probablement 
dels que estan subvencionats, i més enllà probablement dels que no estan subvencionats, s'atorguen 
des de l'Ajuntament perquè entenc que la llei de l'oferta i de la demanda doncs evidentment exclou a 
persones que volen fer aquesta formació i no hi tenen places.

I per últim, com d'alguna manera ja apunta el propi Terrades en la seva exposició dels Pressupostos, 
estem a favor del tema d'auditar, se'ns va comentar en la reunió del darrer dia, que hi havia una 
auditoria especifica sobre el tema de l'aigua i realment en congratulem infinit perquè d'alguna manera 
ja ho hem posat damunt de la taula, una de les apostes de la CUP, el respecte és intentar 
municipalitzar el màxim d'empreses possibles, per tant entenem que hauríem precisament com 
comentava en Terrades buscar quina és la manera d'auditar, de fer auditories financeres respecta 
empreses com la de l'aigua, com Sorea, per exemple, que caduca la concessió el 2021, doncs 
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estudiar la possibilitat de municipalitzar, però efectivament, és a dir, estendre aquesta auditoria doncs  
a empreses com Clece, del senyor Florentino Pérez, per exemple, Urbaser, etc., etc., doncs llavors 
d'alguna manera posem damunt de la taula la necessitat de “des-externalitzar”, per tant d'internalitzar 
alguna d'aquestes empreses.
 
I lògicament, i acabo amb aquest punt, insisteixo en quelcom que ja vam posar de manifest damunt de 
la taula justament el dia del Ple, entenem que hi ha un tema que s'ha escapat i és justament en el 
tema de les fonts d'ingressos, entenem que una de les fonts d'ingressos que realment és vergonyant 
que parlem de xifres, de 6.000 persones aturades, o de lleis que s'estan, positivament s'han acabat 
aprovant en el Parlament, com la llei 24/2015 sobre energètica i habitatge, és a dir, si entenem que hi 
ha una situació d'emergència social i d'exclusió social, que demana d'una praxi política amb 
coherència, no entenem que hi hagi incoherència política quan hi ha unes partides pressupostàries 
dedicades a Grups Municipals que realment excedeixen jo crec la dignitat política , jo crec que podríem 
dir. Per tant, reafirmem la nostra voluntat de reduir com vam proposar en el seu dia, aquest 33% de les 
partides pressupostàries dels Grups Municipals que arrodonim podrien donar una partida d'uns 
260.000 euros que evidentment podries dedicar des d'escoles bressol, material escolar, part al Pla de 
Xoc o xarxa d'habitatge social, entre altres temes perquè evidentment entenem que és una situació 
d'emergència molt més enllà dels nostres Grups Municipals . Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, ha clavat els 10 minuts.
(Dirigint-se a un ciutadà disfressat de Pare Noël): El Pare Noël ha actuat abans de començar el Ple. 
Ara mateix no hi ha torn de paraula pel Pare Noel. Moltes gràcies, però en tot cas acostuma a fer-se al 
principi i al final del Ple. Moltes gràcies, adéu.  Bones festes.
Ciutadans té la paraula.  

Senyor Meseguer: Bones festes. Bona tarda, ens agradaria expressar el nostre sentit de vot als 
Pressupostos 2016 i fer una reflexió de com millorar Granollers d'avui per un Granollers molt millor, 
pel nostre futur i el dels nostres fills. Ja vam dir al principi d'aquesta legislatura que el Grup Municipal 
de Ciutadans seria una oposició constructiva i activa per millorar el nostre Granollers. Una de les 
preocupacions principals de Ciutadans Granollers són els 4.912 aturats a data de novembre de 2015, 
que n'hi ha actualment, el que significa un 14,74%. El nostre objectiu és l'atur 0% i aquesta serà la 
nostra línia de treball fins a aconseguir-ho. Hem de potenciar la marca Granollers, atreure més 
empreses, que s'obrin més comerços i en especial als barris. Ensenyar els nostres fills a pescar i no 
ha donar-los el peix. Estem vivint el tancament d'Autoliv que representa la pèrdua de 290 llocs de 
treball sense comptar els indirectes que serien els treballadors d'empreses proveïdores d'Autoliv. La 
indústria també és el nostre patrimoni, no només els edificis emblemàtics, Museus, són coses que 
hem de cuidar, molt  important el tema de la indústria, el treball i la feina és la base de tot, si tenim 
feina tot rutlla.

Pensem que es poden gestionar molt millor les empreses de l'Ajuntament, Granollers Promocions, 
Granollers Mercat, Granollers Escena i Granollers Audiovisuals. Després d'estudiar amb deteniment 
els Pressupostos veiem que els Pressupostos segueixen una línia conservadora com els dels anys 
anteriors, però el més important és com gestionar els recursos de la nostra ciutat, i això només 
s'aconsegueix amb un molt bon treball, d'equip i amb la voluntat de tots. L'actitud és la base de l'èxit i 
en aquí és on volem demanar a tots els Grups Municipals aconseguir un Granollers molt millor, sense 
famílies amb perill d'exclusió social, sense aturats i que tothom tingui els mínims necessaris per a una 
vida digna.

Nosaltres sempre hem insistit que tenim dos punts estratègics al voltant de Granollers, que és el 
Circuit de Montmeló i la Roca Village, que és número 1 en visites a Catalunya, i hem d'aconseguir sí o 
sí atraure aquests visitants a la nostra ciutat. Pensem que hem de ser una gran família per tirar 
endavant i aconseguir els objectius marcats. Creiem també que hem de donar un vot de confiança a 
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l'Equip de Govern i facilitar en tot el possible la seva gestió, no obstant serem exigents en el control 
d'aquests pressupostos per tal que  els recursos de tots els granollerins i granollerines es gestionin 
correctament, per tal motiu, i acabo, el nostre vot serà favorable als Pressupostos 2016.  

Alcalde: Moltes gràcies. Té la paraula Esquerra Republicana, endavant  

Senyor El Homrani: Bon vespre a totes i a tots. En primer lloc i la primera reflexió i suposo que com 
que ja hem parlat uns quants Grups Municipals hi haurà elements que es repetiran, és que hem anat 
molt justos de temps, amb el qual, pregaríem al Govern local que en properes ocasions no anessin tan 
ajustats en tempos, que ens facilitaria la feina a tots els Grups Municipals de l'oposició. Crec que és 
un aspecte important, perquè no deixa de ser un dels aspectes centrals en la vida del Consistori 
l'aprovació dels pressupostos d'aquest Consistori.

A partir d'aquí començaré amb una primera reflexió general. Des d'Esquerre, si som una cosa és que 
som persistents, i persistim i persistirem i persistirem i persistirem, portem des del 2003 que ja vam 
introduir la proposta dels Pressupostos participatius, estem en el 2015, persistirem, però em sobta i 
crec que és una reflexió que ens l'hem de fer la manca de flexibilitat, és a dir, l'excessiva rigidesa del 
Govern local entorn de buscar mecanismes que ens permetin fer coresponsables, fer-nos 
coresponsables d'una part del Pressupost, crec que tenim eines per poder fer a la ciutadania 
coresponsable d'una part del Pressupost. Nosaltres ho hem vinculat a partir de la idea del Pressupost 
e manteniment de barris, que això ens permetria també a la vegada, donar un impuls a les 
associacions de veïns, perquè la participació dels veïns seria vehiculada. Per part de les Associacions 
necessiten el suport, i això també seria una manera de revitalitzar-les, em sobta que en un municipi on 
hi ha, ho dic de memòria, pot ser que em deixi algun, 34 consells de participació, consells assessors, 
no ens plantegem obrir una partida del Pressupost a començar experimentar entorn a aquest element 
de coresponsabilitat d'una societat madura.

Em sobta, i em sobta la seva rigidesa entorn d'aquest debat, la impossibilitat d'obrir aquest debat i ho 
dic des del punt de tristesa, em sobta aquesta rigidesa. Crec que he de ser capaços, crec que hem de 
ser capaços d'obrir aquest debat, crec que val la pena obrir aquest debat, crec que podem trobar 
elements que permetin aquesta coresponsabilització.

I un exemple que és el petit manteniment de barris, qui millor que els veïns i veïnes, que els ciutadans 
i ciutadanes de cada barri per saber en què prioritzar aquests elements. I és un petit exemple, tenim 
consells assessors de tot, ens anem a més de 30 consells, que això em fa gràcia i si em permet faig 
un parèntesi, el senyor Terrades ha parlat de què és un Pressupost que vol impulsar la Societat del 
Coneixement, i sinó em falla la memòria, i no em falla perquè tinc companyes i companys que em 
permeten que no em falli aquesta  memòria, fa molta gràcia perquè tenim el Consell assessor de la 
Societat del Coneixement que no reuneix des del 2014, és d'aquelles coses que a vegades generem 
estructures, generem espais i no tirem endavant aspectes, i parlem de coses, i situem etiquetes que 
estan molt bé, però després fas reflexionar, però home, des del 2014, i tenim un Consell assessor, ja 
en parlarem dels consells assessors, ja tindrem moment durant tot aquest aspecte. 

Però jo crec que és important i que em sobta, i en aquest sentit tornarem a persistir, des d'una vessant 
molt col·laborativa però crec que  tenim una societat i una ciutat prou madura per obrir aquest aspecte, 
i crec que ho hem d'intentar i no hem de ser rígids entorn d'aquesta necessitat. 

A partir d'aquí hi ha un element que la veritat els volem felicitar. Estem contents perquè nosaltres ho 
hem perseguit durant molt de temps i els que són regidors des de fa més d'un any, és clar jo sóc 
novato i tinc poca memòria, però nosaltres fa temps que situàvem, situem el Pla de Xoc Social en el 
Pressupost ordinari, ho hem fet, i crec que és molt positiu, crec que és molt positiu introduir el Pla de 



20

Xoc Social dintre de el que és la musculatura de l'Ajuntament, en el sentit, perquè això no és 
extraordinari, les atencions entorn de les necessitats socials no és extraordinari, crec que han fet bé. I 
els vull felicitar i ho vull dir públicament .

A partir d'aquí, que ens trobem? Creiem que s'ha de ser, i hem volgut situar algunes propostes, 
propostes que han tingut la resposta avui, ha anat tot molt justos, crec que és aquesta reflexió que els 
hi fèiem al principi de cara a poder anar més enllà de solucions pal·liatives, de solucions en el curt 
termini, I aprofito per situar això en el moment en què estem parlant del Pla de Xoc social. Nosaltres, 
una de les propostes, és les inversions en coneixement, i diem inversions no manteniment, i diem 
perquè inversions? Perquè estem davant d'una solució que no és pal·liativa, que no és a curt termini, 
estem parlant d'elements a mig i llarg termini, és a dir, de quina manera i especialment en un municipi 
on hi ha la EMT i el Salvador Llobet que són de titularitat municipal, és a dir, que ens permeten això la 
inversió entorn d'equips i equipaments pel coneixement, per la formació, és central. I és central perquè 
donarà millors possibilitats als nostres joves , donarà una resposta més adequada a les necessitats del 
teixit productiu, pot generar sinergies en el teixit productiu, és a dir, si tenim uns equipaments i uns 
equips de primer nivell, pot permetrà que dintre de la formació continua, el teixit productiu pugui 
demanar aquest espais, allò que sempre parlem i que els que hem estat i ens hem dedicat 
professionalment al sector durant molt de temps, la integració dels subsistemes de la Formació 
Professional, que és un mantra que portes 15 anys escoltant-ho, però que no hi ha manera 
d'acabar-ho de lligar, això ho lliga, això permeti també una amortització i permetria aquest lligam i 
permetria que la Formació Ocupacional en aquesta ciutat fos més variada i més vinculada al teixit 
industrial. Hem fet aquesta proposta, per desgràcia en aquesta proposta no hem tingut una resposta 
positiva, però ho tornem  a situar, val la pena, val la pena a mig i llarg termini, dona resposta, li dóna 
una possibilitat i un futur i va més enllà de les respostes pal·liatives, i les respostes pal·liatives són 
absolutament necessàries per dignitat, però crec que en tot moment també hem de pensar en mitja i 
llarg termini, i tornem a situar aquest element, i aquesta inversió es una inversió que val molt la pena.
 
Una de les altres propostes que hem situat i que he volgut situar d'una forma molt clara, ha sigut la 
necessitat de connectar la ciutat, de teixir ciutat, i tenim un barri que el tenim desconnectat 
parcialment, que és el de la Font Verda. En aquest sentit hem situat una proposta molt clara que és la 
creació de tres passeres que permetin connectar aquest barri amb el centre, i que el centre també 
estigui connectat amb aquells equipaments que tenim a la Font verda i que la gent del centre també 
utilitza. És en això, en aquest sentit, ens han situat que accepten a fer una anàlisis de la necessitat i 
encarregar un projecte tècnic durant el 2016 d'una de les passeres, de cara a la seva inversió el 2017, 
els hi agraïm, però persistirem, perquè pensem que fan falta diverses connexions d'aquest barri, 
perquè hi han aspectes, i és un aspecte que jo crec que no ens hem de preocupar a Granollers ara 
mateix, però que hem de tenir en compte sempre, la segregació urbana és perillosa, i crec que hi ha 
gent al Consistori que ho coneix, i crec que tots els elements que permetin teixir són importants .

Un altre aspecte que hem volgut situar i que tenen contemplat a partir de les canonades antigues, i 
especialment, i ens ha situat el senyor Terrades, es plantejarà tota una renovació de canonades a la 
zona de Roca Umbert, on els últims mesos hi ha hagut moltes fuites d'aigua, jo crec que és important, 
i és més important encara amb un recurs com l'aigua, crec que és un recurs que en cap moment ens 
podem permetrà el luxe de perdre, i crec que és una necessitat que ara mateix té la ciutat i que s'ha de 
plantejar, en aquest sentit agraïm que es tingui en compte.

També hem proposat el condicionament de la llera del riu Congost, el senyor Terrades ens ha dit que 
hi ha informes tècnics que són contraris, li hem dit la disposició de què ens envií els informes tècnics 
un cop els veiem, ja els podrem valorar, i tenim moltes ganes de veure'ls.

Altres elements que considerem que són importants, que generen la mobilitat, i de com treballem 
aquesta mobilitat, jo crec, i en això crec que la majoria de Grups Municipals hi estem d 'acord, tenim un 
problema de mobilitat amb la bicicleta, aquí nosaltres ja situàvem una proposta d'inversió específica 
entorn d'aparcaments segurs per les bicicletes, ens han dit que esperem l'Informe de Granollers 
Pedala, esperarem l'informe i estarem encantats que un cop hi hagi l'informe definitiu, ara és un 
parcial, que es pugui afrontar, però crec que és important, crec que és  important perquè és un dels 
altres exemples que tenim molts consells assessors, etc., però no acabem de donar-li la puntada a 
l'aspecte, i l'hem de donar aquesta puntada.

Un altre aspecte, i és una realitat, que els veïns de les Tres Torres porten temps situant, com mirar de 
millorar l'entrada i la sortida dels cotxes a la Ronda Sud, i tots els problemes que pertoca, a partir 
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d'aquí ens han dit que es comprometien a fer un estudi, analitzar aquestes problemàtiques i veure 
quines soluciones. Fem-ho, perquè els veïns ens ho demanen i crec que val la pena. Un altre aspecte 
que també he anat situant, un aspecte que per nosaltres és central i que lliga una miqueta també, i 
que són despeses mínimes, és d'aquelles coses que dius, a vegades amb despeses mínimes pots fer 
molta cosa, l'adequació de l'espai del club de feina. No hi ha connexió wifi, m'han dit que estan 
analitzant el tema de la connexió wifi, que la incorporaran però, i nous ordinadors, si em permeten, si 
hi ha alguns ciutadans i ciutadanes a les quals per respecte els hi hem de donar les millors 
possibilitats i els millors instruments és a la gent que està aturada , que té unes dificultats i jo els he dit, 
i estic segur que tots vostès han passat, vas al Club de feina i veus els ordinadors i intentes fer 
qualsevol cosa i és per deprimir-se, i crec que un aturat o una aturada a Granollers el que no pot és 
deprimir-se, amb les feines que li dóna el seu Ajuntament a l'hora de recerca de feina, crec que és 
important que tinguem aquest.

No volen, i és una pena que no ho analitzin, el trasllat del Servei Local d'Ocupació a Can Muntanyola, 
tenim un espai que està infrautilitzat, i tenim un espai com és Tres Torres, que ens podria servir per 
aquesta reivindicació dels veïns i veïnes de Tres Torres de tenir un centre cívic. I d'habilitar un Centre 
Cívic a Tres Torres, i de teixir associacionisme i de teixir societat civil, no ho contemplen, pensem que 
és necessari i pensem que val la pena.

Més enllà d'això també hem volgut situar i estem contents de què s'ho plantegin perquè crec que és un 
exemple i crec que són d'aquelles petites mesures que formen part del que és una societat madura i 
que té una voluntat d'incidència, el tema del consum responsable i dels hàbits de consum i hem 
proposat aquesta possibilitat i que en principi el regidor Terrades ens ha dit que s'ha de fer un estudi 
per veure de quina manera ho pot impulsar l'Ajuntament, sempre tenint en compte que els menjadors 
escolars són responsabilitat de cada escola i de les Ampes, de poder generar un projecte de consum 
responsable, kilòmetre 0, entorn d'algun dels productes que es consumeixen a les escoles, jo crec que 
és un bon exemple, i que es pot tirar endavant.

A partir d'aquí, tots aquests aspectes pensem que són necessaris i per últim, per donar unes breus 
pinzellades, la neteja. La neteja és una reivindicació, i crec que tots i totes els que som aquí quan 
passem pels barris, sabem que és una de les necessitats, la neteja, la neteja dels espais, dels parcs, 
dels carrers, tenim un problema entorn d'això, ho hem volgut situar, tot es situa entorn de la renovació, 
del nou contracte de neteja, esperarem, però si volen que els hi digui la veritat, molt optimistes no 
som, perquè si no hem sigut capaços des de l'octubre del 2013 de tenir un contracte de neteja, estem 
a finals del 2015, home alguna cosa en la gestió va fallant i va passant el temps, i jo crec que les 
necessitats dels barris i dels ciutadans i les ciutadanes de Granollers van agafant. No ho entenen 
quan els expliques que la neteja del parc és una part parcial d'una empresa que ve x dies a la 
setmana, i que la neteja de les voreres del voltant del parc és d'una altra empresa que ve un altre dia, i 
és clar, el veí veu, estan netejant el parc i tot el voltant està “guarro” i ningú el neteja, no ho entenem, i 
jo crec que aquí hem de fer una reflexió de com ho fem i de com millorem aquesta neteja, 
especialment en els barris perquè hi ha una queixa entorn d'això.

A partir d'aquí hem situat alguns elements i hem vist que d'alguns elements ens han donat resposta 
positiva d'altres respostes negatives, i d'altres unes respostes que no sabem si són positives o 
negatives, perquè això dels estudis i aquestes coses, quina decisió hem pres? Hem estat discutint i 
debatin bastant quina decisió prendre entorn del Pressupost i al final hem decidit, mira, farem una 
abstenció però amb una voluntat clara de fiscalització entorn dels compromisos que ens han donat, 
perquè el que si volem és que no ens passi com ens ha passat altres vegades, avui han estat parlant 
de reindustrialització, l'any passat en els Pressupostos, en els Pressupostos de l'any passat van 
proposar l'Oficina de reindustrialització, se'ns va dir, farem un estudi, l'estudi no s'ha fet, hem tingut 
per desgràcia un exemple d'una manca de seriositat alhora  d'aquestes converses, com que és el 
primer any de mandat estem segurs que vostès seran seriosos i que ho voldran fer bé, per això fem 
aquest exercici de fer l'abstenció, però també els hi diem que fiscalitzarem, que entorn d'aquests 
elements si hi ha el compromís d'una passera o si hi ha el compromís d'impulsar els consums 
responsables o hi ha el compromís del canvi d'ordinadors al servei local d'ocupació, doncs que ho 
seguirem, perquè això permetrà veure si ens hem equivocat amb aquesta abstenció o no ens hem 
equivocat, i fins i tot podem pensar d'anar més enllà. Moltes gràcies. 
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Alcalde: Moltes gràcies, té la paraula el senyor Sastre per Convergència i Unió.   

Senyor Sastre: Moltes gràcies Alcalde. Bé, és en certa manera inquietant que els Grups de l'oposició 
fem aquesta intervenció quan ja ha marxat el Pare Noel perquè vol dir que si no ens ho porta el Pare 
Noel, ens ho ha de portar el senyor Terrades, i sempre això genera una certa inquietud. Feta aquesta 
petita broma, dir que tenim al davant doncs la proposta de Pressupost de l'any 2016 i abans d'entrar 
una mica més en matèria, abans de començar doncs la valoració per part d'aquest Grup, del nostre 
Grup, m'agradaria fer una sèrie de consideracions, algunes d'elles obvies, d'una obvietat jo crec que 
flagant, però que jo crec que són necessàries per emmarcar aquesta intervenció, per emmarcar el que 
estem fent en aquests moments en el Ple.

Primer de tot dir que aquest Pressupost s'aprovarà, jo crec que aquí no estic fent un “expolier,” no 
estic desvelant el final de la pel·lícula, sinó que evidentment estic també apuntat una obvietat, aquest 
pressupost s'aprovarà perquè l'Equip de Govern té legitimitat democràtica, és a dir, té la majoria 
absoluta d'aquest Consistori per fer-ho i per tant, això és el que acabarà passant en el dia d'avui, amb 
això que vull dir? Amb això vull dir que aquest fet, fa que els Grups de l'oposició tinguem menys 
dramatisme, és a dir, resta dramatisme al nostre posicionament, perquè fem el que fem, aquest 
pressupost tirarà endavant, i això deriva en un fet que és que subjecte el nostre posicionament, més al 
debat de les idees, més al debat dels plantejaments, que no pas al debat de les necessitats 
peremptòries per aprovar un Pressupost per aquest Ajuntament, cosa que jo crec que en certa 
manera, malgrat que evidentment ningú dels Grups que estem a l'oposició desitjaríem una majoria 
absoluta de l'Equip de Govern, per ens agrada influir de forma més directe a la ciutat, però sí que 
d'aquesta manera ens permet fer un debat més franc, sobre quins són els projectes de ciutat que 
tenim cadascú de nosaltres.  

Dit això, i feta aquesta premissa, també cal destacar una cosa, com a mínim des d'aquest Grup, jo 
crec amb això hi haurà altres Grups que també hi estaran d'acord, que és que per part de l'Equip de 
Govern hi ha hagut la predisposició, el diàleg, la predisposició a parlar-ne, hi ha hagut la predisposició 
a escoltar les propostes d'aquest Grup, i per tant, això també és un element d'agrair, sobretot tenim en 
compte aquest primer punt que els deia que és que el Govern no necessita dels Grups de l'oposició, 
però malgrat això, doncs hi ha hagut aquesta voluntat, igual que hi ha hagut la voluntat col·laboradora 
especialment d'aquest Grup i suposo que evidentment de la resta de Grups de l'oposició.

Dir també que estem aprovant aquest Pressupost sense tenir el Pla d'Actuació Municipal, i això ho 
assenyalava el propi senyor Terrades, dels propers anys, això, en certa manera, també ens escurça el 
camp de visió, quan tenim un Pressupost, però tenim un Pla d'Actuació Municipal, per tant, estem 
tenint una mirada llarga sobre el que serà el mandat, doncs evidentment el Pressupost queda més 
reduït a un exercici anual, perquè tenim aquesta mirada llarga, aquesta visió, però aquesta visió 
encara no la tenim, perquè no tenim el PAM, però, bé, és un element que també cal tenir en compte 
alhora de plantejar, sobretot de forma estratègica, el posicionament en aquests Pressupostos i en el 
que són els Pressupostos de tot el mandat.  

Un altre element, també de constatació, és l'increment pressupostari que el propi regidor d'Hisenda 
també ha indicat, que és aquest increment del 2,1%, podríem fer una valoració diguéssim optimista o 
triomfalista d'aquest increment del 2,1% perquè voldria dir que quan el Pressupost d'una administració 
pública s'incrementa potser és que hi ha una revifalla econòmica i per tant la situació de crisi que 
venim patim els últims anys doncs ha experimentat una certa millora . Jo intentaré ser més prudent que 
això perquè veient doncs una mica el "desglose", no em surt la paraula en català, del Pressupost, el 
desplegament, moltes gràcies, el desplegament del Pressupost es veu que també part d'aquest 
increment també ve donat per transferències que no serien estrictament doncs ingressos vinculats a 
un increment de l'activitat econòmica o de la millora econòmica en general .

I una ultima consideració, és que, i en aquí podem posar el vocabulari que vulguin, jo a vegades els he 
acusat de falta de previsió, o d'improvisació, el senyor Terrades li diu Pressupost viu, en tot cas és un 
Pressupost viu, deixem-ho aquí, va, atorgarem el benefici de la semàntica. I en aquest sentit només 
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cal veure que els últims 4 anys, hi ha hagut diferents modificacions d'aquest Pressupost al llarg de 
l'any, de cada un dels exercicis, i ara parlo només de modificacions de Pressupost, perquè abans el 
senyor Secretari en feia aquest apunt de forma molt encertada, de modificacions de Pressupost que 
s'han d'aprovar via Ple, és a dir, aquelles que canvien partides entre diferents espais del Pressupost, 
el 2012 hi va haver 7 modificacions que sumaven un total de 5,8 milions d'euros que s'hi agafem, en 
aquí ara una mica de biaix, si agafem com a punt de referència aquest Pressupost d'aquest any i li 
restem el capítol 1 que són les despeses de personal, representen el 13% del pressupost, per tant 
estem movent una part com a mínim certamen important o substancial. El 2013 hi va haver 6 
modificacions que representaven 1,46 milions d'euros, el 3,3% per tant no era tan important. El 2014, 
hi va haver 11 modificacions, 5,4 milions d'euros, el 12,2 %, i el 2015, 14 modificacions, 3,8 milions 
d'euros de total, que representaven el 8,5% del Pressupost, recordin sense el Capítol 1 de despesa de 
personal, és a dir, sense aquells elements que estan més prefixats en un Pressupost i que 
evidentment condicionen molt més l'execució del mateix, per tant, estem parlant d'elements doncs 
d'una certa importància, també hem de tenir en compte que el que estem aprovant avui segur, tampoc 
faig un altre “expolier,” ho canviarem d'aquí al final del 2016.

Ultima obvietat, nosaltres no haguéssim fet aquest Pressupost, no l'haguéssim fet així, ni haguéssim 
fet aquest Pressupost que ha quedat segurament. El senyor El Homrani parlava dels Pressupostos 
participatius, i nosaltres durant aquest, durant les prèvies o els plens previs, o les setmanes prèvies 
que hi ha hagut a l'aprovació d'aquest Pressupost hem parlat de processos participatius, hem parlat 
d'obrir aquest, l'elaboració d'aquest Pressupost a la ciutadania mitjançant un procés participatiu, 
l'Equip de Govern doncs evidentment també amb la legitimitat democràtica que té ha refusat d'actuar 
d'aquesta manera, l'argumentació que se'ns dóna és que el Pressupost obeeix al programa electoral 
del partit que va obtenir doncs la majoria absoluta dels regidors a les passades eleccions municipals , i 
aquest programa electoral, en certa manera va ser participatiu, i jo això no ho nego, no ho discuteixo, 
però quan parlem de processos participatius i ho fem de forma seriosa jo crec que ens hem de cenyir 
a lo que són les eines que proporciona una institució com és l'Ajuntament, per tant jo crec, estic 
d'acord amb el raonament que fa l'Equip de Govern, però el que plantegem nosaltres és una cosa 
substancialment diferent. 

I no l'haguéssim fet aquest Pressupost perquè nosaltres les línies estratègiques que plantegem, 
nosaltres en plantegem tres, la senyora Oliver parlava de quatre, nosaltres la primera que ella ha 
mencionat no és que la descomptem o la trèiem, sinó que entenem que va en el debat del Pla de Xoc, 
que seria totes aquestes mesures més d'acció contra les persones que pitjor ho estan passant per 
motius bàsicament de la crisi econòmica. Nosaltres plantegem accions a nivell pressupostari, en tres 
grans eixos, el primer és manteniment de la ciutat, l'Alcalde moltes vegades parla d'endreçar la ciutat, 
i per tant en aquí nosaltres hi fem un cert èmfasi. El segon element és el de promoció, impuls, 
incentius de l'activitat econòmica. I el tercer, és de millora de l'espai, millora estratègica ho deia així 
dies enrere, de l'espai públic i podríem incloure aquí els equipaments . 

Dit això, si fem una lectura ràpida del Pressupost, perquè si no m'allargaré moltíssim, veiem doncs 
que hi ha una part de capítol 1, en la qual jo no entraré perquè evidentment és un tema de gestió 
interna, i en aquí  l'Equip de Govern a part de tenir la legitimitat doncs evidentment té una mirada més 
amplia del que pot tenir un Grup de la oposició.

Valorem un altre fet del Pressupost, que és aquest fet de destinar partides pressupostàries que no 
s'han executat a reduir deute per tal, en aquest sentit també feia èmfasi el senyor Terrades a tenir una 
càrrega financera menor i això reverteix en més marge per poder fer inversions, fins i tot nosaltres 
plantegem, i això ho plantejo amb un cert interrogant o com una certa reflexió, si es pot anar més enllà 
en el romanent per tal de què aquesta previsió de reducció de deute pel 2016 pugui ser fins i tot  
menor. Aquest és un element que el plantejo perquè segurament s'hauria d'estudiar en més 
profunditat. Una segona derivada d'aquesta reducció del deute, i també ho ha dit el regidor és la 
reducció dels interessos perquè els interessos baixen  de tendència, i també baixa el deute i també 
per altra banda de l'amortització, per tant veiem una reducció important en la despesa de l'Àrea 
d'Hisenda.

Hi ha un increment si s'observa el Pressupost, diguéssim de forma descarnada a nivell numèric, de 
l'Àrea de Promoció Econòmica. Això és degut, també ho deia el regidor d'Esquerra Republicana a la 
inclusió de la partida del Pla de Xoc a nivell pressupostari, i l'increment d'aquesta partida fins 
1.500.000 euros que ja s'havia destinat anteriorment però que en el Pressupost inicial era d'un milió, 
per tant aquí es veu incrementat, i en aquí és on segurament comencem a topar amb el plantejament 
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que fa l'Equip de Govern, jo crec que aquí podríem debatre que és el Pla de Xoc o que hauria de ser el 
Pla de Xoc, i en aquest sentit, nosaltres, aquest Pla de Xoc si no m'equivoco es el cinquè any que 
s'aplicarà, i nosaltres des del  primer moment plantejàvem el Pla de Xoc com un element que havia de 
tenir una doble basant, per una banda el suport immediat, per això es diu Pla de Xoc, a les persones 
que pitjor ho estan passant per efectes de la crisi però que havia de tenir una segona basant, que és la 
de Promoció Econòmica, que seria la que li hauria de donar sentit, perquè estigués a l'Àrea de 
Promoció Econòmica, que seria precisament aquesta, la de reactivació de l'economia de la ciutat.

En aquest sentit nosaltres hem insistit durant 4 anys en què el Pla de Xoc havia de tenir aquesta 
característica, no hem vist mai satisfeta totalment aquesta, o majoritàriament per dir-ho més 
adequadament, aquesta necessitat o aquesta opinió que nosaltres teníem sobre el Pla de Xoc, i per 
això ara ens sobta que des de l'Equip de Govern es plantegi el Pla de Xoc com una mesura 
estrictament de Promoció Econòmica. En aquest sentit nosaltres creiem que el Pla de Xoc és 
indiscutiblement política social, però que no és majoritàriament Promoció Econòmica. Totes les 
polítiques de Promoció Econòmica es poden traduir en polítiques socials , perquè evidentment generen 
una riquesa, i aquesta riquesa a través de les administracions públiques en aquest cas l'Ajuntament, 
s'ha de revertir en benestar per la ciutadania, ara bé, no totes les polítiques socials es poden traduir 
immediatament en polítiques de promoció econòmica, en aquest sentit, no hi ha aquesta reciprocitat, 
al nostre entendre, o al meu entendre, per tant en aquí, entraríem a debatre si realment hi està havent 
aquest increment de la inversió en promoció econòmica perquè nosaltres, el Grup de Convergència i 
els demòcrates, el que estem dient és que aquest és un dels eixos fonamentals d'inversió, i per tant 
nosaltres quan parlem d'això parlem de subvenció de l'activitat econòmica, parlem de subvenció de 
les quotes d'autònoms per totes aquelles persones que inicien una activitat econòmica, parlem de 
subvenció de les despeses de seguretat social per la contrastació, especialment per aquelles que són 
de persones majors de 40 anys o aturats de llarga duració, per nosaltres això és més aviat promoció 
econòmica, parlem de promoció econòmica quan parlem de suport a les empreses per tal de què 
tinguin més presencia a nivell internacional, aquest és una opinió d'aquest Grup, per tant en aquí 
podríem tenir una certa discussió, filosòfica però que al final té una traducció a nivell pressupostari .

I en aquest sentit i anant més a les inversions, doncs evidentment nosaltres també hem fet una sèrie 
de propostes en aquesta sèrie de línies, i el que diem és que, nosaltres parlàvem a nivell de 
manteniment d'incrementar la dotació o de crear-la destinada a la renovació de la xarxa d'aigua, o de 
les canonades en general, parlàvem de rehabilitació de pisos buits, tot i que aquesta mesura potser 
fora més assenyat posar-la al Pla de Xoc, pel motiu que abans els hi indicava, per destinar-los a 
lloguer social, parlàvem d'una línia d'ajuts a la rehabilitació de façanes i millora de l'eficiència 
energètica d'edificis, parlàvem de l'increment de la partida de neteja a la ciutat que com també 
indicava el regidor d'Esquerra s'hi ha de fer aquest nou contracte, i quan parlàvem de millora de l'espai 
públic, i em salto promoció econòmica perquè ja hi ha fet uns apunts a nivell genèric, parlàvem del 
projecte de la plaça Baranger reprendre perquè l'hem tingut en certa manera, el vam activar i ara 
doncs està en un punt mort o està en un punt d'estand-bay, i per tant pensem que és un element 
important per la ciutat fer aquesta remodelació, parlem d'aquests carrers de Ricomà, príncep de Viana, 
Barcelona, és a dir aquests carrers que han quedat a l'entorn de l'illa peatonal de la ciutat, parlem de 
la construcció i en aquest sentit parlem també com Esquerre Republicana d'una passera, nosaltres 
som més modestos o més austers, amb una de fet ja ens conformem, passera peatonal per connectar 
les dues bandes de la ciutat separades en aquest moment per la via del tren, perquè pensem que 
també té un sentit de construcció de ciutat importat, i més després de veure que el cobriment de la via 
no es podrà fer en els terminis, en els terminis no, en els termes previstos, parlem de la rotonda a la 
cruïlla dels carrers Girona i Francesc Ribas, parlem de la reforma del carrer Marià Sans i parlem de la 
reforma de la plaça Lledoner i els seus entorns.

Algunes d'aquestes propostes i en tot cas el senyor Terrades si ara torna a intervenir doncs 
segurament podrà fer una indicació si s'han recollit si no, si pensen si són adequades, però en aquest 
sentit nosaltres, com que donem molta importància a la part de la promoció de l'activitat econòmica, i 
com que pensem que el Pressupost d'enguany encara no atén, perquè pensem que és un element 
estratègic a potenciar en aquesta ciutat, i com que entenem que a nivell doncs de mandat, de llarg 
termini, la col·laboració és positiva, i jo crec que l'escolta es positiva per part de l'Equip de Govern, i jo 
crec que les propostes que ha fet aquest Grup són dintre d'un realisme situable en aquest Pressupost, 
però tenint en compte que el Pressupost d'enguany no recull de forma substancial un dels eixos que 
nosaltres ens plantegem com a claus que és la millora de la promoció econòmica, aquest Grup votarà 
contràriament a aquests Pressupostos, i en aquí si que m'agradaria sobretot destacar que aquest no, i 
és una frase de moda, és un no tranquil i és un no que no implica diguéssim una actitud bel·ligerant 
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sinó una actitud col·laborativa i que per tant ens emplacen als propers exercicis seguir treballar 
conjuntament aquests Pressupostos seguir mirant, buscant, punt de trobada, seguir fins i tot amb 
aquelles propostes que l'Equip de Govern a considerat doncs incorporar i per tant, seguir estudiant 
quin és el grau d'incorporació i compliment d'aquestes propostes.  

Alcalde: Moltes gràcies, es dóna la circumstància que el  portaveu del Grup Socialista és alhora el 
regidor d'Hisenda per tant farem només una intervenció, però òbviament com a ponent té el temps que 
li pertoca, endavant, senyor Terrades 

Senyor Terrades: Així d'entrada l'agraïment a tots els Grups Municipals perquè, en qualsevol cas les 
converses que hem tingut en cadascú de vostès han estat constructives, en alguns temes diferíem 
però han estat constructives, vostès saben el que els hi hem recollit, a aquells Grups que han decidit 
votar a favor i abstenir-se els hi agraïm, i al que de forma tranquil·la o no, doncs han decidit una altra 
cosa, també, tant amics, com a mínim en el Pressupost del 2016, ja veurem en el futur. 

Abans no he parlat de la plantilla de personal i voldria fer una petita referència perquè és un punt que 
hem dit que el discutiríem conjuntament i que encara que es voti separadament. Molt breument, 
només dir-los que la plantilla dels treballadors públics de l'Ajuntament de Granollers de l'any 2015 era 
de 707 places, i el 2016 serà de 704 places, en tot cas si després algú vol entrar en més detalls, ja hi 
entrarem.

Miri, aquest regidor en nom del Govern manté el compromís que ja els hi vam manifestar fa un parell 
de mesos en el debat d'Ordenances Fiscals, intentarem avançar el debat pressupostari, el debat dels 
ingressos i el debat de les despeses, perquè jo crec que fins i tot és bo poder fer aquest debat més o 
menys alhora, i també amb temps suficient per tal de, avui no s'ha produït el que a vegades també 
passa, una certa tradició, jo crec que tots plegats també acabem ordenant els debats, que tothom 
quan es tracta d'acordar quins ingressos ha de tenir l'Ajuntament doncs el Govern, i ara fa uns anys 
que no proposem cap increment, suposo que això també deu facilitar a vegades els debats, però 
tothom hi està en contra, a vegades fins i tot ens hem trobat que hi havia gent que demanava doncs 
que no tan sols incrementéssim sinó que “decrementessim”, per sort aquesta legislatura, aquest 
mandat, encara no ha passat, suposo que no passarà.

I després quan arribava el debat pressupostaria llavors allò tothom intentava demanar més recursos 
dels que hi havia la damunt de la taula, per tant és bo que aquest debat es pugui produir amb una 
certa simultaneïtat, i avançar també el debat en forma de què tots els documents que conformen els 
dos expedients, tant el d'ingressos com el de despeses estiguin en mans de tots els Grups municipals 
amb més temps. Per tant aquest és un compromís que mantenim perquè després podríem doncs 
analitzar això que ens deia el senyor Sastre, que té raó, aquella partida que és la partida i que té a 
veure amb l'economia, que és la partida del que seria la part impositiva pròpia de l'Ajuntament de 
Granollers, no creix, més aviat té un petit, pot tenir un petit decrement, no perquè no hàgem apujat la 
pressió fiscal, sinó justament perquè això de la recuperació econòmica doncs probablement en els 
grans gabinets i en els governs les xifres macroeconòmiques doncs diuen el que diuen, però acaba 
havent-hi, quan es trasllada cap a baix, no acaba de ser cert del tot, tot i que és veritat que es nota, 
perquè fa un any enrere en aquest mateix debat doncs explicàvem que a Granollers hi havien gairebé 
6.000 aturats, ara en tenim 4.900, per tant, un indicador que això comença a anar orientat, 
probablement no com ens agradaria a tots nosaltres hi és, la realitat és aquesta.

Els Pressupostos per què creixen? Creixen perquè hi ha un increment lleuger del préstec que 
l'Ajuntament de Granollers demanarà per fer front a les i inversions, i creixen perquè hi han més 
aportacions de l'Estat, del Govern Central, i com a mínim les de la Generalitat no decreixen, i aquestes 
són les causes del perquè el Pressupost creix. I amb això  no vull criticar cap Govern, només descric 
la realitat. I seguirà sent un Pressupost viu, això no tingui cap mena de dubte. Hi havia algun, em 
sembla que el senyor Meseguer deia són uns Pressupostos conservadors, miri, li dono la raó, són uns 
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Pressupostos conservadors, conservadors en els programes que aixopluguen aquests Pressupostos, 
probablement perquè quan passes la prova del cotó, segur que hi ha coses a arranjar, però això ja els 
he anunciat que faríem el tipus d'auditories de gestió que volem fer, però quan passes la prova del 
cotó, quan l'has de passar que és quan els ciutadans de Granollers decideixen quina de les 25 
persones que està en aquest petit hemicicle és l'Alcalde o l'alcaldessa, doncs trien el que trien. Sí, són 
uns Pressupostos conservadors perquè els ciutadans deuen estar satisfets o raonablement satisfets 
amb  els programes que els  mateixos aixopluguen. 

Ens deia el senyor El Homrani, nosaltres som persistents, nosaltres també. Vostès són persistents, 
nosaltres també, i probablement aquest debat sobre els Pressupostos participatius que en una de les 
primeres converses amb la Maria Oliver quan parlàvem dels Pressupostos jo li manifestava que 
reserves mentals per parlar-ne no en tinc, ni jo ni cap dels meus companys, segurament teníem 
visions diferents del que és la participació, que segurament tampoc no passa per aquesta actitud tan 
reglada que a vegades perceben amb alguns de vostès.

Nosaltres el que intentem és compartir els projectes, i els hi explicaré un que marcarà perfectament el 
que jo vull dir, i que ja en tot cas és una experiència que ja es va repetir, no fa gaires mesos a la ciutat 
de Granollers, com enfocarem per exemple la segona fase de millora del carrer Girona, la que va del 
carrer Francesc Ribas, fins a Can Monic, que és un dels nostres compromisos de govern, doncs 
escolti parlant amb els veïns i les veïnes, com hem fet sempre, compartint la fase inicial de redacció 
del projecte, compartint fins i tot les fases d'adjudicació del projecte, el seguiment dels projectes i 
modificacions dels projectes que s'hagin d'efectuar en el mateix, parlant amb qui? Doncs amb els 
representants de les comunitats d'escala, que hi ha en aquest entorn, amb els representants dels 
comerciants que hi ha en aquest entorn, i de les entitats que hi pugui haver en aquest entorn, en 
aquest barri de la ciutat, però això ho hem fet sempre, i ho fem sempre, sigui l'obra gran com serà 
aquesta, o sigui una acció petita com serà aquesta.

El Consell de Ciutat del Coneixement no es va reunir l'última vegada el 2014, es va reunir un dilluns, 
en concret el 16 de març de l'any 2015. Dit això, segurament s'ha de reunir més sovint, amb més 
assiduïtat, no li dic que no, bé estem iniciant la legislatura intentant enfocar quines són les coses 
estratègiques, ara que aquí hi ha hagut una aposta per fer d'aquesta ciutat una ciutat que faciliti les 
noves eines en el conjunt de la societat i dels ciutadans sí, el teixit econòmic? Fonamental, nosaltres 
hem apretat a totes les operadores perquè tots els polígons industrials de la ciutat quan això encara no  
es discutia, encara no estava en les prioritats de les empreses, estiguessin connectades amb fibra 
òptica, perquè sabem que és un element essencial en un món cada cop més competitiu i que 
necessitem que les nostres empreses puguin accedir ràpidament  a les noves eines, i això ha estat 
per voluntat d'aquest Ajuntament.

Estic d'acord amb vostè amb un tema que deia, aquest és un element central, i a més a més l'hem de 
relacionar amb la formació, jo crec que hem de donar una volta, hem de canviar alguna de les coses 
que s'havien fet en el passat, respecte a aquestes qüestions, no es pot acabar, no n'hi ha prou amb la 
inversió, que és necessària, amb millors i amb eines més robustes des d'un punt de vista informàtic, 
que siguin fiables, ràpides, per tant, és veritat, aquelles persones que van al club de Feina a cercar, 
que es pugui intermediar per trobar  un lloc de feina, necessiten també eines àgils i robustes, i estem, i 
aquesta és una de les prioritats de l'exercici 2016, no n'hi ha prou amb organitzar a Granollers una 
jornada, es digui Catosfera o es digui Granollers Digital, i escolti ja hem cobert l'expedient, no, no es 
tracta d'això. Segurament les jornades és el moment en què hi ha coses que es posen damunt de la 
taula, però necessitem coordinar esforços des del món educatiu, des de les empreses, des dels 
emprenedors, des dels savis d'aquest món que també en tenim a la ciutat.  Aquest és el repte 
d'aquests propers 4 anys, i estic segur que amb vostès, suposo que amb la resta de Grups també, 
però amb vostès ens posarem, podrem treballar conjuntament amb aquest tema.

Teixir ciutat en deia vostè, que per això ens proposaven lo de les passeres, si és el que hem estat fent 
no en aquest barri, en el conjunt de la ciutat al llarg dels darrers anys, i les inversions que s'han 
plantejat. Aquest esforç d'intentar fer, ara parlem de les ciutats reciclables, no hi estem pas, no li hem 
donat l'esquena. Però hem fet un esforç immens d'inversió pública per facilitar la connectivitat a peu 
de la nostra ciutat, no només dels barris fins al centre, o del centre als barris, sinó de barris a barris, hi 
ha aquí hi ha hagut un esforç importantíssim, que es defineix amb això que vostè ha dit: teixir ciutat, i 
per això el 2016 abordarem l'ampliació de la vorera del carrer dels Caputxins , i estem d'acord tant amb 
vostès com amb el Grup de Convergència i Unió, en què hem d'obrir la reflexió, i això no vol dir que 
nosaltres renunciem a la cobertura del ferrocarril , a la que puguem aquest és un tema que hi entrarem, 
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de fet les administracions que hi haurien d'entrar-hi saben perfectament quin són els posicionaments 
urbanístics d'aquest govern respecte a aquest tema i el que ha de desencallar aquest tema no sé si 
dintre d'aquests 4 anys, això serà possible, a mi m'agradaria que sí, però estem obert a què la part de 
fins a Francesc Ribes, doncs analitzem on és millor poder fer aquesta connexió, i un cop això estigui 
analitzat ho farem en absoluta transparència a la Comissió de Territori, ens encarregarem el projecte 
executiu perquè pugui entrar no l'any 2016 sinó amb altres exercicis pressupostaris, a poder ser en el 
proper.

Hi ha un tema que no n'hem parlat, però que ja li he explicat que nosaltres hi estàvem treballant, que 
vostès també havien plantejat que era l'ampliació dels horts urbans, vostès ho plantejaven a la zona 
del Lledoner, en allà hi ha, ho estem, ja n'hi ha uns quants, nosaltres creiem que en altres zones a la 
ciutat que en aquests moments són solars que tampoc hi ha la previsió de què es desenvolupin 
urbanísticament, que ens interessa doncs que no siguin descampats sinó que siguin llocs aprofitables 
com els urbans, aquest matí jo  ni explicava un, que és un solar que hi ha al carrer Bisbe Grivé, entre 
Bisbe Grivé i Palaudàries, per tant també al centre de la ciutat doncs podem tenir aquests horts urbans 
per facilitar també que hi hagi persones que puguin accedir-hi.

Can Muntanyola, vostè deia, vostès no ens van fer cas i els hi vam plantejar i ens van dir que si, que 
seria un centre de captació d'empreses per reindustrialitzar els nostres polígons industrials. Home, 
segurament els condicionaments econòmics de sortida de la crisi l'any 2014 2015 no són els mateixos 
que es poden produir en aquests moments, jo crec, li torno a insistir, per nosaltres es estratègic el 
desenvolupament del Pla Director del Circuit, des d'aquest punt de vista. I pel que fa a Can 
Muntanyola que és el que m'interessava parlar, si vol ho centrem.

Jo crec que és bo parlar del que és el que ha fet Can Muntanyola i Granollers Mercat que és 
l'instrument, per cert vostè em deia, no l'Àrea econòmica creix, m'ho deia el senyor Sastre, perquè hi 
han inclòs el milió i mig del Pla de Xoc. El Pla de Xoc està previst i està concebut per unes altres 
raons, quan tanqui aquest Ple de Pressupostos no els hi parlaré perquè sinó em menjaré molt el 
segon torn, però Granollers Mercat, l'Àrea Econòmica creix i té un pressupost més o menys liquidat 
del voltant 2.200.000 euros, la previsió d'aquest any anirà per aquí que no són diners que es dediquen 
al Pla de Xoc, no té res a veure, es dediquen justament a algunes de les qüestions que vostè 
precisament m'estava plantejant, no té res a veure, la dotació pressupostaria de Can Muntanyola o de 
Granollers Mercat, ja  li dic aquest any  a la liquidació  deurà arribar al voltant dels 2.220.000 euros, la 
mateixa que jo crec que liquidarem a  finals de l'any que ve, està pensada i amb accions que van amb 
la línia que vostè planteja, empreses constituïdes a l'any 62 i que han estat aixoplugades, ai 62 el 
2014 i que han estat aixoplugades a Can Muntanyola 62, hem ajudat a crear 62 empreses a l'any 
2014, podríem estar parlant de cada un dels exercicis de l'anterior mandat, que al mateix temps ha 
donat lloc a què aquestes empreses contractin a persones, també li puc donar la xifra, és una xifra 
significativa.

La borsa de treball, vostè parlava del Club de Feina, la senyora Oliver parlava de la Borsa de treball, 
que és exactament això el Servei Local d'Ocupació, club de Feina, que abans tenia més recursos, 
més dotació, i que malauradament aquests darrers 4 anys ha vist, hem vist com això baixava, 
haguessin pogut posar també en les seves reivindicacions ara que estan negociant Govern, que 
algunes d'aquestes coses doncs també tornin a entrar a les polítiques locals, però bé, malgrat les 
dificultats del Club de Feina, del Servei Local d'Ocupació, fem intermediari, miri qui té la 
responsabilitat, des del meu punt de vista, qui hauria de tenir la responsabilitat principal és el Servei 
d'Ocupació de Catalunya, però gràcies als treballs que s'han fet al club de Feina de l'Ajuntament  de 
Granollers, hem aconseguit que en el que portem d'any 200 persones, aproximadament, no em faci dir 
si una més o una menys, han trobat feina gràcies a aquesta Borsa de Treball, que jo equipararia al 
que seria la Borsa de Treball que vostè planteja. 

El senyor Moya ha explicat amb allò que estem, que hem recollit en el Pressupost, i aquelles coses 
que també li hem manifestat que ho estudiaríem, perquè ara no ho podíem incloure perquè a més a 
més no hi havia fet ni l'anàlisi ni sabíem el cost que podia tenir, però que ens semblaven interessants i 
que amb tota probabilitat podrien reeixir en exercicis posteriors . 

I pel que fa a Convergència i Unió, no trobo ara aquí la seva proposta però me'n recordo, algunes de 
les seves propostes d'inversió en millora urbana coincideixen amb les que formulava el Govern, vostè 
votarà en conta però coincidim amb moltes coses, suposo que necessita tambè marcar el seu perfil 
d'oposició, sí que hi ha una que diferim, i que també li hem explicat les raons tècniques del perquè no 



28

podem incloure fins que la ciutat no passin desenvolupaments urbanístics i altres coses des d'un punt 
de vista d'infraestructures, que és la rotonda del carrer Girona amb el carrer Francesc Ribas, i és 
veritat que en hores punta es produeixen, és produeix alguna concentració de tràfic, però amb una 
rotonda aquests embussos encara serien superiors, que és el que ens diuen els estudis tècnics que 
hem encarregat de mobilitat, i que vostès coneixen perfectament. 

Respecta a les subvencions que vostès ens plantejaven de quotes d'autònoms de manera generalista 
ja li he explicat que, home, això no estava quantificat econòmicament, podia ser d'unes xifres molt 
grans, sí que en aquelles persones que són emprenedors que decideixen constituir la seva empresa i 
que els seus plans d'empresa són tutelats, dirigits, acompanyats des de Can Muntanyola, són 
aquestes empreses que els hi parlava a l'inici, sí que tenen subvencions per part de l'Ajuntament de 
Granollers, igual que les empreses que contracten a persones de més de 45 anys, o menors de 30 
anys, per un període mínim de 9 mesos, vostè sap que en aquest cas sí, a través del Pla de Xoc, que 
hi han 6 mesos d'aquest període que l'Ajuntament de Granollers els hi paga als empresaris que 
contracten el salari mínim.

I grans temes, amb vostès, de diferència segurament en tenim molts, no s'han acabat d'explicitar, jo 
he tingut la sensació que tenim, bé, que en tot cas podrem seguir treballant, deixem-ho aquí per cercar 
acords en el futur. Jo em congratulo d'aquestes abstencions que es produiran, de compartir algunes 
visions sobretot pel que fa referència a l'economia i a la nova economia amb el senyor El Homrani, 
amb el que representa ell, jo crec que ens permetrà també avançar en el futur. I en l'última intervenció 
ja els hi parlaré del Pla de Xoc i alguns temes socials perquè si no monopolitzaré el debat, millor que 
hi haguí un segon torn.  

Alcalde: Efectivament sí que hi haurà un segon torn, sí que ara, ja he comentat a la Junta de 
Portaveus que seré  molt flexible en el primer torn, només ha clavat el temps la senyora Maria Oliver, 
els deu minuts, hi ha hagut alguns portaveus que els han superat de llarg, en tot cas sí que demano 
que ara ens ajustem als 5 minuts que marca el Reglament en el segon torn, si? Endavant. No hi ha 
segon torn? Per part de la CUP? Endavant senyora Oliver, té la paraula  

Senyora Oliver: Gràcies. En principi el sistema de contractació sí que és veritat que hi ha 
contractacions, però en tot cas quan nosaltres plantegem una borsa, diguéssim de l'Ajuntament, 
plantegem justament per invertir aquest model, diguéssim de precarietat, i per tant de contractacions 
de curta durada per evidentment fer  un Pla de contractacions de mitja o llarga durada justament per, o 
sigui, per combatre aquesta precarietat social.

És una llàstima que no haguí fet esment justament a lo que nosaltres era un dels temes que volíem 
posar damunt de la taula amb èmfasi, que és el tema del Pla d'inclusió social, segurament entenc que 
ara en parlarà d'ell associat al Pla de Xoc, correctament. Ho dic perquè evidentment una de les coses 
d'aquest Pla de xoc, d'alguna manera aquesta planificació i aquesta diagnosi aniria per pal·liar 
justament els problemes de demanda de feina. Quan parla de Pressupost viu jo m'espanto perquè 
evidentment, a no, mira, està aquí, evidentment havia de fer avui un esment al tema de l'educació 
evidentment avui que clourem les escoles i els instituts, perquè quan parlo de Pressupost viu em 
recorda una mica el tema de la matrícula viva, i quan parlem de matrícula viva, sempre hi ha un 
col·lectiu que es perjudica, que són les classes populars perquè la matricula viva, en qualsevol les 
famílies o professors o professores que estan aquí, d'alguna manera saben que ve explicita una certa 
segregació i en tot cas quan parlem de matrícula viva com Pressupost viu, no ho sé, en tot cas estem 
parlant d'una basculació que potser pot donar més importància al  Motor, que sembla que vingui sent 
una obsessió dels darrers dies del Govern d'aquesta ciutat, en tot cas en detriment per exemple de 
necessitats socials.

I lògicament quan parlem de Pressupostos participatius certament sí que tenim idees contraposades, i 
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jo entenc que no parlem dels mateixos, de la mateixa participació perquè en tot cas quan parlem de 
Pressupostos participats, nosaltres no estem dient si la població de Granollers ha de també ser 
partícip si ha de ser un carrer peatonal o no, que entenc que també, sinó que en tot cas és una cosa 
més profunda, segurament més complexa, i segurament que requereix un estudi i per tant d'un cert 
Reglament, i per tant d'una certa planificació i anticipació, estem parlant de participació d'aquesta 
població que es veu afectada pels Pressupostos que lògicament també hi paga, evidentment perquè 
parlem de participar en l'articulació del model de ciutat, per tant no estem parlant d'una participació de 
partides pressupostàries concretes, d'una obra si ha de ser, o un carrer peatonal o no, sinó que en tot 
cas parlem de participació d'una ciutadania que en tot cas hauria de poder decidir justament en el 
model de ciutat que vol. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Ciutadans hi ha una intervenció, no? Moltes gràcies. Per 
part d'Esquerra Republicana? Endavant 

Senyor El Homrani: Procuraré ser breu perquè sóc conscient de què he sigut del que m'he passat i   

Alcalde: Sí, perdó, l'han guanyat  

Senyor El Homrani: Val, perfecte, no em sento culpable del tot, però “bueno, mal de muchos consuelo 
de tontos”. Si em permeten, sí que vull començar amb un tema que no he pogut abordar, el 7è punt 
que tenim i que estem fent el debat conjunt, i ens fa aquesta complicació. I és entorn del dictamen 
relatiu a la plantilla de personal. Els hi vull dir que ens abstindrem, i ens abstindrem i que els hi volem 
fer una reflexió i una reflexió que és la segona ocasió que es dóna en aquest Consistori en aquest 
mandat i crec que hauríem de fer algun tipus de reflexió, sempre ens porten els acords de personal 
sense haver tingut el temps de pactar-los amb la part social, de tenir-los tancats, sempre, i jo crec que 
aquesta reflexió l'han de fer, és a dir, jo no ser que farà la part social, però jo crec que haurien de tenir 
la capacitat de portar-los ja tancats amb la part social, i crec que estaria bé que ho portessin d'aquesta 
manera, i per això farem aquesta abstenció.

Més enllà d'això en relació als pressupostos una reflexió entorn del què deia el senyor Terrades, 
entorn de la visió reglada de la participació, i una miqueta en línia del  que comentava la companya de 
la CUP-Crida Granollers, probablement hi ha visions diferents però jo crec que s'ha de tenir en compte 
un aspecte, en torn del que vostè em donava com  a exemple de participació, no té en compte que hi 
ha una realitat, i que és una realitat que s'ha de tenir en compte, perquè si no, no hi ha igualtat 
d'oportunitats.   

A part de les desigualtats que vénen derivades pel capital econòmic, hi ha aspectes que parlen de 
capital cultural i capital relacional, sinó tenim ben treballat els mecanismes de participació, el que fem 
es generar barreres, barreres vinculades al capital cultural i al capital relacional de la gent, i crec que 
hem de ser conscients d'aquesta realitat és a dir. Aquesta manera entorn de la gent ja organitzada el 
que fa és que aquelles persones que no entren a aquest circuit no tenen la possibilitat de donar la 
seva veu, i és per això, per aquest tema, crec que val la pena que tinguem una reflexió, crec que el 
tema de la participació és de fons, i que ens l'hem de plantejar molt bé, perquè necessita també uns 
elements de didàctica, i necessita també uns elements de pedagogia, però si no els abordem, i és aquí 
on em sobtava la seva rigidesa, no els abordarem mai, i jo crec entorn d'aquesta visió que vostè té de 
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la participació jo únicament li senyalo això, que per desgràcia segons els orígens, segons el capital 
relacional de les persones, la gent no participa de la mateixa manera, i sí que és important que 
tinguem en compte de quina  manera generem igualtat d'oportunitats si volem fer una participació 
veritablement potent de fons que ens permeti elements de canvi de fons a la societat i de 
coresponsabilitat plena.

Vostè ha situat que vostès no renuncien a la cobertura del ferrocarril quan hem estat parlant, crec que 
diria que aquí no sé si hi ha algun Grup Municipal que renunci a la cobertura, però el que sí que està 
clar és que els veïns i les veïnes de la Font Verda es mereixen alguna resposta després de tants anys 
amb aquest projecte i que no acaba de tirar, i no és només per responsabilitats del Consistori, però 
hem de donar resposta, per això i per això estic encantat de què comencem a donar-li resposta.

Ja revisarem lo del Consell Assessor del Coneixement, a mi m'han donat aquesta informació, si m'he 
equivocat els hi demano disculpes, no tinc problema, sí que crec que si fem una revisada dels consells 
i de les seves reunions crec que compartim la diagnosi, i vostè mateix ho ha dit. Hi ha una manca, 
tenim un consell assessor de Mobilitat i hem fet les obres del carrer Girona, i segurament si els 
haguéssim consultat algo, perquè en principi són especialistes, haguessin dit ei, una bona oportunitat 
pel carril bici, no? Per donar un exemple, de com aprofitar aquests elements de potència.

I més enllà d'això, i per ultim i per acabar, una qüestió de base, hem de donar respostes pal·liatives, 
estem en un moment de crisi social, però l'altre, hem de tenir visió a mig i llarg termini, en aquest 
sentit nosaltres volem donar idees de com fer-ho, però prego en aquest sentit que hi hagi una voluntat 
de tirar endavant propostes diferents entorn d'aquest àmbit. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, ara ha clavat els 5 minuts. Està entrenant perquè al Parlament són molt 
estrictes amb això. Per part de Convergència i Unió el senyor Sastre té la paraula.   

Senyor Sastre: Jo també m'haig d'entrenar perquè jo pretenia parlar molt menys temps del que he 
parlat, i per tant m'he estès molt més del que estava previst. En aquesta segona intervenció fer només 
un parell d'apreciacions molt lleus, una diguéssim que és gairebé anecdòtica en una afirmació que ha 
fet el senyor Terrades, en la primera intervenció que tenia un cert aire triomfalista, que parlava de què 
aquest Ajuntament té una situació immillorable pel que fa a la càrrega financera, que ens situaves al 
50%, jo no li discuteixo aquesta situació, és bona però ara immillorable quan citem el 50%, vol dir que 
hi ha una part que encara és pot millorar, en aquest sentit, sóc una mica tiquis-miquis en aquest sentit, 
però només era per buscar-li una mica la volta, però no pateixi, miri.

El senyor Terrades també em deia que quan, o que el nostre sentit del vot tenia una certa voluntat de 
marcar perfil d'oposició, no ho veig en aquest sentit, i li explico el perquè li explico el perquè, vostè 
també em deia potser el Pressupost del 2016, doncs guaiti jo li dic, que si la sintonia que si la voluntat 
de diàleg per part d'aquest Grup i serà, i per part de l'Equip de Govern hi segueix sent jo no sé si serà 
el 2016, o quan però estic segur que algun Pressupost, alguna cosa l'acabarem fent plegats, o 
l'acabaran fent aquest Equip de Govern amb el suport d'aquest Grup, perquè fins ara aquesta voluntat 
hi ha sigut per part de les dues parts, que aquest cop no ens havem posat d'acord per un tema o una 
altra, doncs guaiti, jo també el vinculo a la primera observació i l'he fet amb tota la intenció del món 
quan deia que aquest Pressupost s'aprovarà segur i que per tant això restava dramatisme en el 
posicionament dels Grups de  l'oposició, i per tant això ens permetia fer una traçada molt més 
gruixuda pel que fa  a les idees més genèriques del Pressupost, i ja ho feia amb aquest sentit, per tant 
no pateixi, la voluntat d'aquest Grup encara que estigui a l'oposició és col·laborar en la construcció de 
la ciutat, i per tant aquesta voluntat i seguirà sent el 2016, el 2017, i 2018 i durant aquests anys 
l'Ajuntament tindrà Pressupost i per tant estic segur que podrem arribar a acords i podrem trobar punts 
d'encontre entre les nostres posicions que malgrat siguin allunyades en alguns punts, segur que tenen 
punt de contacte amb d'altres. 
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Alcalde: Moltes gràcies, ara per cloure el debat amb la seva condició de portaveu del Grup i de regidor 
d'Hisenda, i ponent, té la paraula el senyor Terrades, 

Senyor Terrades: Quan jo parlo de Pressupost viu no és en els mateixos termes que matrícula viva , no 
vull jo confondre el debat, senyora maria Oliver, quan nosaltres diem que estem parlant de pressupost 
viu és perquè generalment quan es modifica el Pressupost és per incorporar augments de recursos, 
més ingressos que ens han de servir per aixoplugar programes, i avui aprovarem un Pressupost amb 
una de les empreses, amb una de les entitats, no és empresa, amb una de les entitats de l'Ajuntament, 
que és Granollers Mercat, amb un Pressupost d'1.200.000 i escaig, i ja li deia, quan estàvem parlant 
amb el senyor Sastre, que segurament, segurament no, aquesta és una empresa que la liquidació final 
se'n pot anar sobre els dos milions, dos milions 200.000, si té un increment, i que hem d'esperar a final 
d'any per poder decidir que fem amb aquests recursos? Que són els que donen sentit i vida en els 
programes que impulsa aquesta entitat? Doncs no, per això ja ho diu: Pressupost i al final acabem 
liquidant aquest Pressupost, i entremig de l'exercici pressupostari, hi han moltes incidències que hi 
hem de fer-hi front.

Segurament senyor Sastre, home si clar estaríem en una situació immillorable si anéssim baixant, 
però ja tinc la intuïció de què si volem, és a dir, el Govern, que és un Govern de majoria suficient, amb 
13 regidors i regidores que obeeix a la voluntat, jo sempre els he dit, les majories i les minories les 
acaba decidint els granollerins i les granollerines, quan hi ha eleccions, per tant hi ha un programa 
majoritari, nosaltres tenim un compromís, nosaltres no fem com aquells partits quan arriben al Govern 
després ja no se'n recorden d'allò que van dir que farien. Nosaltres hem dit que faríem un seguit 
d'actuacions, i les farem, esperem tenir també el recolzament financer d'altres administracions, i sinó, 
hi ha una bona salut financera de l'Ajuntament de Granollers per abordar-les, però si volem abordar 
també algunes de les propostes que vostès estan fent, i algunes ens semblen assenyades, 
probablement aquesta tendència de baixar doncs, home, tampoc els hi dic que arribarem als nivells de 
2011, però haurà de pujar una mica, i podríem arribar als nivells de 2011, però no hi arribarem, no es 
preocupi, però segurament alguna cosa haurem de pujar.

En 5 minuts o 6 no tinc temps ara de fer un debat sobre el capital cultural i relacional  

Alcalde: En tot cas vostè és el ponent i es pot estendré una mica més

Senyor Terrades: Però no  ho faré ara, perquè vull parlar dels temes socials, perquè ningú em digui 
que m'he escapolit d'aquest tema. Estic d'acord amb la Maria Oliver quan diu que vol una  societat 
socialment més justa, per això estem treballant, segurament vostè creu que no ho estem fent, o no ho 
fem suficientment, i nosaltres creiem que sí. El Pla de Xoc no és la part central de les nostres 
polítiques en aquest sentit, abans que tinguéssim que implementar el Pla de xoc ja teníem partides en 
la despesa ordinària de l'Ajuntament per fer front en aquests programes, que els seguim mantenint. En 
el Pressupost del 2016 segur que vostè ha tingut oportunitat de comprovar-ho, els recursos que 
aquest Ajuntament destina a assistencial social primària, que són un escandall de programes 
d'aquestes característiques, no els hi parlaré de les xifres de cadascun d'ells però són els temes 
d'atenció social a la gent gran, d'atenció social primària, infants i joves, d'atenció social primària  a 
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domicili, dels temes d'emergència, de l'atenció al transport adaptat, de suport de persones adultes i 
famílies quan tenen problemes, persones amb discapacitat, d'acollida a l'emigració, el total de 
recursos que aquest Ajuntament hi destina són, o que pretenem destinar el 2016 són de 3.677.407,02 
euros, si parlem de foment de l'ocupació són 3.180.000 euros.

El Pla de Xoc s'implanta per què? Home, s'implementa per què en la situació més fumuda, anava a 
utilitzar una altra paraula, més fumuda de la crisi econòmica, on les taxes d'atur augmentaven cada 
mes, diria dia rere dia, ens vam trobar que els governs, i ho dic en plural, van deixar sol, no només a 
l'Ajuntament de Granollers, a l'administració local, i van retallar doncs partides de caràcter social. Que 
va fer aquesta administració, aquest Ajuntament? Posar un milió i mig d'euros per tal d'intentar pal·liar 
algunes de les situacions més difícils de persones de la nostra ciutat, com a complementarietat a les 
polítiques ordinàries que l'Ajuntament ja feia. El Pressupost decreixia i les partides d'aquestes 
regidories creixien, poc, però creixien. A diferència d'altres, a diferència d'altres. El Pla de Xoc ha 
servit perquè dels 3.641.000 euros que s'han destinat aquests darrers 4 anys a Plans d'ocupació, que 
és veritat que no són treballs fixats, són treballs temporals, però que ajuden a aquella persona a tenir 
un lloc de treball que feia molt de temps que no tenia, i li permet una altra cosa, poder després accedir 
a una prestació social, doncs miri d'aquests 3.641.000 euros que hem destinat, dintre de les partides 
de Pla de Xoc, 3.300.000, quasi 3.400.000 euros han sortit dels recursos públics municipals, ha estat 
aquest darrer exercici, aquest que estem ara, que altres administracions han començat a 
subvencionar alguns programes, poquet, ja veu la diferència. I això ha permès que quasi 400 
persones, 398 per ser exactes puguin entrar en aquests Plans d'Ocupació. 

Ens parlava dels programes d'emergència social, escolti, jo estic d'acord, estaria encantat que 
l'Ajuntament de Granollers hages pogut entrar en un “PLIS”, però és que no havem pogut entrar en un 
“PLIS” perquè algun va donar un “PLAS”, que vol dir això? Que no ens van subvencionar cap Pla local 
de reinserció social, i a més a més, vostè també sap que en els darrers 4 anys aquest Plans ja no es 
subvencionen per part de la Generalitat de Catalunya.  
                      
Dels Plans, no ho dic com a crítica, ho dic com a informació, del Plans de la borsa de treball municipal 
ja n'hem parlat abans, de les auditories també. 

Ah, i un tema que no podria anar-me'n d'aquest Ple sense comentar-ho, que és aquesta proposta que 
vostè ha fet de disminuir recursos de les despeses protocol·laris i de l'assignació als salaris, als 
recursos que es destinen als Grups i personal de l'Ajuntament. Li asseguro que tinc la “xuleta” en 
algun lloc, però me'n recordo de memòria, o sigui que li diré, perquè clar, algú es pot pensar, es que 
aquí es gasten molts diners en aquestes qüestions, vostè sap quants diners destina l'Ajuntament de 
Granollers a despeses protocol·làries? Suposo que ho ha mirat en els Pressupostos, clar que algú em 
digui, que el seu Grup digui, que 28.700 euros del conjunt de l 'Ajuntament que es destinen a 
despeses protocol·làries li sembla un excés, quan d'aquests 28.700 diguem que si mirem aquesta eina 
de nova governança, que està disposició de tothom, haurà observat també que d'aquests 28.700 
euros que tenim per despeses protocol·làries, el que s'ha gastat són 15.539 euros, que encara hem fet 
un estalvi de 13.161 euros, i em diu: oh, ho podrien, aquest debat ja el vam tenir en el Ple 
d'organigrama, d'organització de l'Ajuntament, també ens va fer aquesta proposta que la resta de 
Grups no la vam compartir, però és que miri, és que en vam avançar a les seves propostes, perquè en 
la Llei, vostè sap que per primera vegada doncs fitxa uns topalls màxims que les persones que formen 
part del Consistori, persones, regidors i l'Alcalde, tant pel que fa a nombre total de regidors que podien 
estar en dedicació exclusiva, que en són 12 si no recordo malament, no, són 15, doncs aquí tenim els 
que tenim, vostè ho sap perfectament, és a dir, menys de la mitat dels que ens permet la normativa. 
Dos, els recursos que hi podríem destinar és més de 900.000 euros, en destinem uns 346.000, es a 
dir, no és el 33% no, és el 41%, del que ens permet la normativa, ho dic també per aclariment, ja sé 
que al llarg d'aquest mandat amb això no ens posarem d'acord vostès i nosaltres, però aquesta és la 
realitat.

I ara si Alcalde, per acabar nosaltres no abdicarem de la nostra responsabilitat per complir amb els 
compromisos que vam arribar amb l'electorat, serem permeables amb les propostes que ens arribin 
d'altres Grups, perquè no tenim ni la superioritat moral, ni la raó absoluta, i per tant intentarem que 
justament totes o moltes de les propostes que són assenyades, algunes no tenen cabuda 
pressupostaries perquè no tenim més recursos, però puguin tenir l'aixopluc pressupostari i 
programàtic, perquè nosaltres no volem fer, em sembla que ho deia en algun altre moment de la 
intervenció, allò que alguns altres fan, i no dic que aquí hagi passat, altres governs sí que ho fan, 
prometen unes coses, i quan arriben al govern en fan unes altres, “si te he visto no me acuerdo”, miri, 
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aquí, en Josep Mayoral es va presentar a les eleccions amb un programa, amb unes propostes, que 
intentarem portar-les endavant recollint allò de bo que estic convençut que els altres Grups Municipals 
també formulen.

I acabo amb els agraïments que ja he fet en algun altre moment, als Grups que s'abstindran en 
aquesta votació, i també al Grup de Ciutadans que votarà a favorablement en els Pressupostos i amb 
la resta esperem que en el camí ens hi trobem. 

Alcalde: Moltes gràcies, i molt breument. Abans de passar a la votació agrairia el to del debat i les 
intervencions que hem sentit en aquesta taula. Sabeu que m'agrada prendre notes, n'he pres bastants, 
i en tot cas òbviament aquest equip reflexionarà a l 'entorn dels temes que s'han anat tractant, i cercarà 
no ho dubteu aquest apropament a propostes per tal d'avançar en projectes col·lectius, que és 
l'ambició més gran que pot tenir un Govern, que és tenir la capacitat de sumar, mirades, objectius, i 
per tant d'integrar propostes. No dubtin que ho faran, que ho farem, i des d'aquest punt de vista les 
aportacions que hi ha hagut en aquest hemicicle avui van en aquesta línia.

Deixeu-me només qualificar aquest Pressupost com a realista i com optimista. Com  a realista perquè 
està clavat en la realitat, fa una anàlisi crec jo molt rigorós del que està passant a la ciutat, parteix 
d'aquesta visió d'una ciutat que manté encara un número molt elevat d'aturats, aquests gaire bé 5.000, 
als qui haurem d'afegir la gent que aquest any vagi patint aquest efecte, entre ells els treballadors i 
treballadores d'Autoliv, per exemple, que és una de les obsessions més importants que tenim amb el 
Motor. L'atur que ha produït, o que s'està produint en aquest moments en el sector i volem pensar i 
treballem per veure com el recomponem.

Realista perquè parteix d'una anàlisi fet a la ciutat pam a pam, amb molt diàleg, escoltant molt a la 
gent, escoltant molt a les entitats, i per tant fent també una introspecció des del Govern d'aquelles 
coses que anem rebent, aquells “imputs” que anem rebent a partir d'una acció positiva i constant de 
relació amb la ciutadania. Realista perquè afronta els problemes que té Granollers d'una manera 
directa, clara, i que ho fa amb aquesta vocació de seguir transformant la ciutat. I realista també perquè 
parteix d'un compromís, un compromís polític que té aquest Equip de Govern, que és el que va 
expressar fa encara no 6 mesos en una contesa electoral en el qual vam explicitar com veiem la ciutat 
i com volíem avançar i vam obtenir des d'aquest punt de vista un recolzament important de la 
ciutadania. 

Però deixeu-me qualificar també d'optimista, ho senyalava el Jordi Terrades en la seva primera 
intervenció, creix, està bé avui dir que hi ha un Pressupost que creixi, per tant vol dir que estem mirant 
el futur d'una manera ja una mica diferent. De les persones amb les que parlem, entitats socials, 
entitats empresarials, ciutadans, en fi, gent que ens aporta les seves reflexions jo crec que podem, 
puc, afirmar que algunes espurnes de coses que estan passant a la ciutat es veuen, alguns elements 
que ens poden fer pensar que vindran oportunitats, que estan venint oportunitats, nosaltres les 
percebem, les percebem des dels diversos departaments, cada un dels regidors i regidores podria 
explicar la seva realitat.

Hi ha espurnes d'esperança, hi ha elements d'oportunitat, i crec que si hi ha alguna ciutat capaç de 
convertir aquestes oportunitats en realitats, és Granollers, i ho és bàsicament per 3 motius, si em 
permeten, el primer perquè té una societat civil molt ben musculada, molt forta, amb molta energia, 
ben estructurada i capaç de mirar endavant, i aquesta és el millor que té la ciutat, la seva gent, en 
segon lloc perquè jo crec que avui també ho podem dir-ho, l'administració que acompanya aquesta 
ciutadania ha fet els deures, i avui podem presentar uns pressupostos potents, que miren endavant, 
perquè hem fet la feina en els temps difícils, hem aconseguit reduir el deute viu de l'Ajuntament, hem 
afrontat amb Pressupostos liquidats en positiu temps molt difícils, seguint atenent a la gent, sense 
tancar cap servei. I això ho hem fet perquè aquest Ajuntament, afortunadament, té un cos molt 
important de professionals, de primer nivell, en totes les seves àrees, i aquesta gent, aquests 
treballadors, aquestes treballadores, són la clau de què la ciutat, pugui comptar amb un Ajuntament 
que ha fet els deures, amb un Equip de Govern que alguna cosa hi ha tingut a veure. Però jo voldria 
posar l'èmfasi en la feina que han fet els professionals d'aquest Ajuntament en temps molt difícils, en 
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temps en què han tingut que fer molta contenció, han hagut de ser molt prepositius, molt imaginatius, i 
ara, aquest equip, aquest Ajuntament és la millora garantia de poder acompanyar aquest impuls que 
comencem a percebre de la societat.

I òbviament també, i val a dir-ho, perquè aquesta ciutat té un Govern estable, que en els temps que 
vivim no és poc, un Govern cohesionat, que està recolzat àmpliament per la ciutadania, i que per tant 
pot també acompanyar i molt bé, i dirigir  i molt bé la feina d'aquest gran equip humà que és 
l'Ajuntament de Granollers, i per tant d'acompanyar en aquest procés de retrobar il·lusions, de generar 
històries positives, de seguir millorant la ciutat amb la ciutadania I amb aquesta societat civil al 
capdavant.

Per tant rigorós com sempre, com sempre realista, i aquesta vegada un Pressupost optimista, per obrir 
noves perspectives a la ciutat, n'estic convençut. Acabo agraint el to una vegada més del debat, les 
aportacions, els vots favorables, les abstencions i també, perquè no, els vots contraris que també ens 
donen aquesta visió imprescindible, aquesta visió crítica imprescindible per seguir millorant. És el 
moment de la votació, 

APROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313))))    i Ci Ci Ci C''''ssss    ((((2222))));;;;    4444    abstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    iiii    6666    vots en contra delsvots en contra delsvots en contra delsvots en contra dels    
Grups Municipals  CIUGrups Municipals  CIUGrups Municipals  CIUGrups Municipals  CIU     ((((4444))))    i CpGi CpGi CpGi CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222).).).).
 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A  APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCSDICTAMEN RELATIU A  APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCSDICTAMEN RELATIU A  APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCSDICTAMEN RELATIU A  APROVAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS    
DE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE LDE TREBALL DE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS,,,,    DEL SEU ORGANISME AUTÒNOMDEL SEU ORGANISME AUTÒNOMDEL SEU ORGANISME AUTÒNOMDEL SEU ORGANISME AUTÒNOM    
ADMINISTRATIUADMINISTRATIUADMINISTRATIUADMINISTRATIU     """"PATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERSPATRONAT MUNICIPAL DEL MUSEU DE GRANOLLERS""""    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ENTITATENTITATENTITATENTITAT    
PÚBLICA EMPRESARIALPÚBLICA EMPRESARIALPÚBLICA EMPRESARIALPÚBLICA EMPRESARIAL     """"GRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCATGRANOLLERS MERCAT """"

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

Elaborada la plantilla de personal de l'Ajuntament de Granollers i dels seus organismes autònoms, la 
qual incorpora les modificacions de places existents, distribuïdes pel que fa a funcionaris per cossos, 
escales, subescales i categories, així com també de tot el personal laboral i eventual, alhora que es 
relaciona el nombre de places en situació de vacant i el grup a què pertanyen, d'acord amb la titulació 
exigida per al seu ingrés.

La plantilla i la relació de llocs de treball ha estat negociada en el si de la mesa negociadora els dies 
11,15 i 17 de desembre de 2015 i s'adjunta còpia de les actes  a aquest  expedient.

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

L'article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,  i els articles 126 i 
127 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, Text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, determinen que les Corporacions locals aprovaran anualment en ocasió del 
pressupost, la plantilla de personal que comprendrà tots els llocs de treball degudament classificats, 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, d'acord amb els principis informadors per a 
l'elaboració de les Plantilles així com el procediment per a la seva aprovació que contenen els 
esmentats articles.

Article 19 i 20  de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre de Pressupostos Generals de l'Estat 

    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 plantilla de personal al servei de l 'Ajuntament de Granollers, del seu organisme 
autònom administratiu "Patronat municipal del Museu de Granollers" i de l'entitat pública empresarial 
"Granollers Mercat", amb efectes a 1 de gener de 2016 :
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PERSONAL FUNCIONARIPERSONAL FUNCIONARIPERSONAL FUNCIONARIPERSONAL FUNCIONARI ::::
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Alcalde: Ara ens toca el vot de la plantilla de personal, endavant  

APROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313))))    i Ci Ci Ci C''''ssss    ((((2222))));;;;    10101010    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    iiii    
PPPPPPPP    ((((1111).).).).

Alcalde: Passem al punt 8, que és un punt en què modifiquem una Ordenança, endavant senyor 
Secretari

8888).-).-).-).-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''''ORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇAORDENANÇA    
REGULADORA DE LREGULADORA DE LREGULADORA DE LREGULADORA DE L ''''ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICAADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

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

L'Ajuntament de Granollers, en sessio Plenaria celebrada el 25 de novembre de 2014, va aprovar 
inicialment la modificacio de l'Ordenanca Reguladora de l'Administracio Electronica l'Ajuntament de 
Granollers per adaptar-se als canvis normatius derivats de la implantació de la factura electrònica. 
Ates que no es van presentar al・legacions en els terminis d'informacio publica endegats mitjancant 
anuncis publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 16 de desembre de 2014, 
amb codi d'anunci numero 0220114032754, aixi com en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament durant 
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els dies 4 de desembre a 24 de gener de 2015, ambdos inclosos, aquesta Ordenanca Reguladora de 
l'Administracio Electronica, en virtut de l'acord plenari anterior, es considera aprovada definitivament.

La modificació aprovada referent a la facturació electrònica estableix que el següent text per a l'article 
34 per el següent text: "Tots els contractistes que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Ajuntament de 
Granollers i siguin alguna de les entitats indicades a l'article 4.1 de la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d'impuls i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estan obligats a 
presentar la corresponent factura electrònica en el punt general d'entrada de factures electròniques, 
sense perjudici del què es preveu en la disposició transitòria onzena d 'aquesta ordenança" S'afegeix a 
l'apartat de les disposicions transitòries la següent:"Onzena. Presentació de factures per import 
inferior a 5.000 EUR.
L'obligació de presentació de factura electrònica prevista a l'article 34 d'aquesta ordenança no serà 
aplicable fins el dia 1 de gener de 2016 per a aquelles factures per la prestació de serveis o lliurament 
de béns per import inferior a 5.000 EUR, excepte per a aquelles empreses que estan obligades a 
l'expedició i remissió de factures electròniques per al sector privat en la seva relació amb particulars, 
d'acord amb el que preveu l'article 2 bis de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d'impuls 
de la societat de la informació. A partir del dia 1 de gener de 2016 s'hauran de presentar en format 
electrònic les factures que s'emetin a partir d'aquella data, sigui quin sigui el seu import".

Vist que l’obligatorietat de presentació en factures electròniques hauria d’arribar la totalitat dels 
proveïdors a 1 de gener de 2016, s’ha analitzat quina ha estat la realitat durant aquest any en la 
presentació de factures electròniques. En síntesi, en data 27 d’octubre al registre de factures de 
l’Ajuntament hi consten 9151 factures, de les quals 6083 són factures electròniques. De les 
electròniques, 5109 són menors de 5000 euros i inclouen factures de llum, aigua, gas (article 2 bis Llei 
56/2007). S’han solventat incidències reportades per serveis referents a les dades incloses a fitxers 
.xml relatives a consums. No s’han detectat incidències greus en la facturació electrònica, excepte en 
el cas de la utility Telefónica, que no ha facturat correctament i se li han retornat factures no incloses 
al registre. La integració entre eFact i programa de comptabilitat està a punt d’entrar en producció, 
després que l’empresa T-Systems efectués certes evolucions al producte testat a l’Ajuntament de 
Badalona. D’altra banda, les factures en paper han estat 3068 durant aquest període de 2015. Entre 
les factures en paper rebudes 648 són compres de la Unitat Operativa de Serveis, 2.424 d’import 
inferior a 1000 euros i 1767 són d’import inferior a 300 euros. 

A nivell informàtic hi ha la percepció que no hi hauria problema en estendre l’obligatorietat. No 
obstant, la percepció entre l’equip tècnic és que fer extensiva l’obligatorietat de facturació electrònica a 
determinats col·lectius podria ser un contratemps per a la gestió. Algunes factures poden tenir 
casuístiques que impliquin que factura electrónica sigui equivalent a majors costos de gestió interna i 
externa. Concretament, estendre la factura a casos de petites compres a comerç minorista, a entitats 
o a l’estranger podría ser un contratemps, ja que podría necesitar-se suport tècnic constant per a 
elaborar i tramitar factures electròniques. 

És per això que s’ha valorat si es manté l'obligació a 1 de gener i es creu convenient mantenir 
l’obligació de facturar electrònicament a totes les factures de les entitats fixades en l’article 4 de la llei 
25/2013 independentment del seu import. Les entitats obligades són societats anònimes, societats de 
responsabilitat limitada, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin 
nacionalitat espanyola, establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori 
espanyol en els termes que estableix la normativa tributària, unions temporals d’empreses, agrupació 
d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, 
fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat hipotecari estarien 
obligats sempre a presentar factura electrònica. Aquesta obligació de facturar electrònicament, a més, 
es pot estendre a totes les factures que rebi l’Ajuntament majors a 5000 euros, independentment de la 
naturalesa jurídica de qui facturi a l’Ajuntament ja que la factura electrónica no suposa cap problema 
tècnic per algú capaç de fer factures d’aquest import si veiem les dades de factures 2015. 

En qualsevol cas, es considera recomanable establir una exempció general per a factures de menys 
de 5000 euros per a aquells tercers no obligats per l’article 4 de la llei 25/2013 i per a les factures que 
es gestionin mitjançant bestreta de caixa fixa per donar una via de sortida a aquells qui no tinguin 
mitjans per fer factura electrònica.

És per tot això que cal una modificació de l’ordenança de l’administració electrónica indicant les 
exempcions a l’obligació de presentar factures electròniques admisibles per l’Ajuntament de 
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Granollers i que modifiqui la disposició transitòria onzena en relació a l 'actual article 34.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

L'article 60.1 del ROAS aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny en relació a l’art 49 de la Llei 7/85 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’art. 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.

És competència plenària indelegable l’adopció del present acord de conformitat amb allò que
disposa l’art. 22.d) de la LBRL modificada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril.

El procediment d’aprovació de la modificació de les ordenances locals exigeix l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública per un període mínim de 30 dies i que l’art. 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  .

La llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic que regula l’ús de la factura electrònica en el sector públic , establint que 
tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l’Administració Pública poden expedir i 
remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva 
presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les entitats següents: a) societats 
anònimes; b) societats de responsabilitat limitada; c) persones jurídiques i entitats sense personalitat 
jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola; d) establiments permanents i sucursals d’entitats no 
residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària; e) unions temporals 
d’empreses; f) agrupació d’interès econòmic, agrupació d’interès econòmic europea, fons de pensions, 
fons de capital de risc, fons d’inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat 
hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d’inversions. No obstant això, les 
administracions públiques poden excloure reglamentàriament d’aquesta obligació de facturació 
electrònica les factures l’import de les quals sigui de fins a 5.000 euros i les emeses pels proveïdors 
als serveis a l’exterior de les administracions públiques fins que aquestes factures puguin satisfer els 
requeriments per a la seva presentació a través del Punt general d’entrada de factures electròniques, 
d’acord amb la valoració del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, i els serveis a l’exterior 
disposin dels mitjans i els sistemes apropiats per a la seva recepció en els serveis esmentats .

Article 14.3 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que indica que reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de 
relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs 
col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació 
professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics 
necessaris.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'Administració Electrònica 
de l'Ajuntament de Granollers, pel que fa a l'article 34 i a la disposició transitòria onzena, relatius a la 
factura electrònica.

- Se substitueix tot el redactat de l'article 34 per el següent text:

"Tots els contractistes que hagin lliurat béns, prestat serveis o realitzat qualsevol altra prestació, amb 
contracte administratiu o privat, a l'Ajuntament de Granollers estan obligats a presentar la 
corresponent factura electrònica en el punt general d'entrada de factures electròniques.

El punt general d'entrades de factures serà inicialment eFact, tot i que podrà ser el de l'Ajuntament, el 
de l'Administració General de l'Estat (FACE) i el Portal de factura electrònica de la Generalitat, una 
vegada que estigui adherit al FACE. L'Ajuntament de Granollers al Directori Comú d'Unitats 
Orgàniques i Oficines (DIR3) compta inicialment amb el codi únic L01080961 i podrà tenir el 
desglossament que consideri adequat per a major eficiència per a la remissió de les factures a les 
diverses unitats orgàniques de l'Ajuntament. El Directori és un inventari, comú a tota l'Administració, 
d'informació sobre l'estructura orgànica de l'Administració Pública, i les seves oficines d'atenció 
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ciutadana. L'Ajuntament publicarà i mantindrà actualitzat a la Seu electrònica el punt general d'entrada 
de l'Ajuntament i la llista dels codis DIR3 de tots els serveis i unitats administratives que en depenen, 
amb l'objectiu que els proveïdors utilitzin aquests codis quan presentin les factures a l 'Ajuntament.

L'obligació de presentació de factura electrònica no serà aplicable per  a aquelles factures d'import 
inferior a 5.000 € de persones físiques i de les persones jurídiques no indicades a l 'article 4.1 de la Llei 
25/2013, de 27 de desembre, d'impuls i creació del registre comptable de factures en el sector públic, 
sempre que els plecs de prescripcions tècniques o els plecs de clàusules administratives no indiquen 
una altra cosa. Tampoc serà necessària la presentació en format electrònic i mitjançant el punt 
general per aquelles despeses gestionades mitjançant bestreta de caixa fixa o pagament a justificar ."

- Es deroga la disposició transitòria onzena.

SegonSegonSegonSegon....    Sotmetre a informació pública per un termini de trenta dies hàbils la modificació de 
l'Ordenança esmentada, mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al BOPB i tauler 
d'edictes municipal, a l'efecte de poder formular reclamacions i al.legacions de conformitat amb allò 
que disposa l'article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.

TercerTercerTercerTercer .... Acordar que, transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovada definitivament la modificació de l 'Ordenança esmentada. 

Alcalde: Aquí hi ha acord de tots els Grups, per tant no hi ha intervencions i s'aprova per unanimitat 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

El regidor senyor Sastre abandona la sessió.

Alcalde: Passem al punt 9, és l'aprovació d'un altre Ordenança, en aquest cas la que regula la creació 
de fitxers de l'EPE Granollers Mercat, endavant senyor Secretari,   

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''''ORDENANÇA REGULADORA DE LAORDENANÇA REGULADORA DE LAORDENANÇA REGULADORA DE LAORDENANÇA REGULADORA DE LA    
CREACIÓ DE FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTERCREACIÓ DE FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTERCREACIÓ DE FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTERCREACIÓ DE FITXERS DE TITULARITAT PÚBLICA QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER    
PERSONAL DE LPERSONAL DE LPERSONAL DE LPERSONAL DE L ''''ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCATENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL GRANOLLERS MERCAT

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

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

La normativa citada resulta d’aplicació al sector públic pel què fa a les dades de caràcter personal 
registrades en suports físics, tant automatitzats com no automatitzats, que les faci susceptibles de 
tractament i per aquest motiu, es necessari adaptar a la normativa esmentada els fitxers de titularitat 
de l'empresa pública Granollers Mercat que contenen dades de caràcter personal, tenint en compte 
l’exercici de les competències que l’ordenament jurídic atribueix als ens públics, d'acord amb el que 
estableix l'art. 20 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre esmentada, procedint a: 

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

Tanmateix, Granollers Mercat, EPE disposa des del mes de juliol de 2015 del Document de seguretat 
per al tractament de dades de caràcter personal, però no disposa d'una Ordenança reguladora dels 
fitxers que reguli els aspectes que s'han fet esmen en el paràgraf anterior, tal com estableix la 
Recomanació 1/2011, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades sobre la creació, modificació i 
supressió de fitxers de dades de caràcter personal de titularitat pública, motiu pel qual, es considera 
necessari aquesta Ordenança per a la creació de nous fitxers. 

Atès que Granollers Mercat és una Entitat Pública Empresarial Local adscrita a l'Àrea de Govern i 
Economia de l'Ajuntament de Granollers, i per aquest motiu, els seus fitxers són de titularitat pública, i 
la seva tramitació s'ha de fer d'acord amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999 i al Reglament 
que la desenvolupa. 

Atès que, el Consell d'Administració en sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2015, va acordar 
formular l'Ordenança de referència i elevar-la al plenari de l'Ajuntament de Granollers, per a la seva 
aprovació, en virtut d'allò que estableix l'art. 30.1 dels vigents estatuts reguladors de l'entitat 
Granollers Mercat, EPE, quan a la competència de l'Ajuntament de Granollers per a adoptar actes 
administratius definitius relacionats amb l'entitat, i que facin referència, entre d'altres, a l'aprovació 
d'ordenances i reglaments.

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

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

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

Atès l'informe favorable emès pel Cap de Serveis de Secretaria General.

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

IIII.... L’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, preveu que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques 
només podran fer-se per mitjà de disposició general publicada  al Butlletí Oficial de l’Estat o diari 
oficial corresponent.

IIIIIIII.... L’article 3 de la Llei 32/2010, de l’ 1 d’ octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
estableix que la Corporació Local queda sotmesa sota l’àmbit competencial de l’Autoritat Catalana de 
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Protecció de Dades en matèria de Protecció de Dades.

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la creació de fitxers de titularitat 
pública que contenen dades de caràcter personal de l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, 
que s'adjunta.

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

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

Alcalde: Aquí sí que hi ha peticions d'intervencions  

(intervenció inaudible d'un regidor)         

Alcalde: Val, vinga, es demana votació, però no hi hauran intervencions com el portaveu ha explicat. 
Ara estem al 9, al 10 no, el “9 nou”  està per allà. Tinguem en compte que falta un regidor.

APROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    21212121    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((3333)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222)))),,,,    PPPPPPPP    ((((1111))));;;;    iiii    3333    abstencions  del Grup Municipal ERCabstencions  del Grup Municipal ERCabstencions  del Grup Municipal ERCabstencions  del Grup Municipal ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    
((((3333).).).).

Alcalde: molt bé, passem al punt número 10, també afecta a la mateixa EPE, Granollers Mercat, és un 
canvi d'Estatuts, endavant senyor Secretari,

10101010).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DELS ARTDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DELS ART....    26262626    DELSDELSDELSDELS    
ESTATUTS DE GRANOLLERS MERCATESTATUTS DE GRANOLLERS MERCATESTATUTS DE GRANOLLERS MERCATESTATUTS DE GRANOLLERS MERCAT,,,,    EPEEPEEPEEPE,,,,    PER A LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEIPER A LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEIPER A LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEIPER A LA SEVA ADAPTACIÓ A LA LLEI    27272727////2013201320132013,,,,    
DEDEDEDE    27272727    DE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBREDE DESEMBRE ,,,,    DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCALDE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCALDE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCALDE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL    
I ALS EFECTES DE FER CONSTAR LA CONDICIÓ DE MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC DEI ALS EFECTES DE FER CONSTAR LA CONDICIÓ DE MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC DEI ALS EFECTES DE FER CONSTAR LA CONDICIÓ DE MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC DEI ALS EFECTES DE FER CONSTAR LA CONDICIÓ DE MITJÀ PROPI I SERVEI TÈCNIC DE    
LLLL''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RESPECTE LES ENCOMANES DE GESTIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS RESPECTE LES ENCOMANES DE GESTIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS RESPECTE LES ENCOMANES DE GESTIÓAJUNTAMENT DE GRANOLLERS RESPECTE LES ENCOMANES DE GESTIÓ ....

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
determina al seu article primer, punt 37, la modificació de la Disposició Addicional Dotzena de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i es disposa a l’apartat segon, que 
correspon al Ple de l’Ajuntament la classificació de les entitats vinculades o dependents a la mateixa 
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entitat que integren el sector públic en un dels tres grups indicats, que determinarà nombre màxim 
dels membres del Consell d’Administració, o dels òrgans de govern o d’administració. 

Segons l’apartat sisè de l’article anterior, s’estableix que aquestes entitats hauran d’adaptar els seus 
estatuts en el termini màxim de 3 mesos comptats des de la comunicació de la classificació . 

SegonSegonSegonSegon.... En sessió plenària de l'Ajuntament de Granollers, de data 21 de desembre de 2004, es va 
aprovar la constitució de l'entitat pública empresarial GRANOLLERS MERCAT, així com el seus 
estatuts reguladors, els quals varen esdevenir definitius i publicats íntegrament en el Butlletí Oficial de 
la Província núm. 39, del dia 15 de febrer de 2005. 

TercerTercerTercerTercer .... El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals, al seu article 188 determina que, els serveis públics locals, es poden gestionar 
directament a través d'una entitat pública empresarial com organisme autònom local. La facultat 
d'establir el sistema de gestió dels serveis públics correspon als ens locals, en l'exercici de la potestat 
organitzativa. L’article 189 estableix que, en qualsevol cas, en els supòsits de prestació directa, per si 
mateix o mitjançant ens dependents, l'ens local assumeix el servei i exerceix de forma exclusiva les 
potestats de direcció i de gestió sobre el servei . 

Per tant, les administracions podran organitzar-se executant els serveis de manera directa a través de 
entitats de dret privat, a les que podrà encomanar la gestió dels serveis. 

El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,  que aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector públic, estableix al seu article 4.1.n) que queden exclosos de l’àmbit de la Llei 
les encomanes de gestió que facin les administracions a les entitats que tenen la condició de mitjà 
propi del mateix ens per realitzar determinada prestació. 

A l’article 24.6 de la norma anterior s’estableix que, podran ser considerats mitjà propi i servei tècnic 
de l’administració aquells  ens dels sector públic que desenvolupin la part essencial de la seva 
activitat per a una administració, sempre i quan es tingui sobre els mateixos un control anàleg sobre 
els propis serveis, en el sentit d’execució obligatòria segons instruccions fixades unilateralment, i a 
més, si es tracta de societats, tot el seu capital social ha de ser de titularitat pública . 

S’estableix en el mateix precepte que la condició de mitjà propi s’haurà de reconèixer expressament 
als estatuts, determinant les entitats respecte les que té la condició de mitjà propi, el règim de les 
encomanes que se li puguin conferir o les condicions en què podran adjudicar-li contractes, la 
impossibilitat de participar en licitacions públiques convocades per l’administració de la què depenen, 
sense perjudici que, quan no hi hagi cap licitador, se’ls hi pugui encomanar l’execució. 

QuartQuartQuartQuart....    Què, com a conseqüència de l'antecedent anterior, es necessari que per declarar formalment 
l'entitat pública empresarial Granollers Mercat, EPE, com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament 
de Granollers, als efectes de les encomanes la gestió, modificar l’article 26  dels estatuts de l'entitat, 
incloent un nou apartat, el número 4, en el sentit d’establir expressament la condició de mitjà propi i 
servei tècnic, amb el següent redactat:

""""ArticleArticleArticleArticle     26262626èèèè....
(..)
4. L'entitat pública empresarial té al condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de 
Granollers als efectes que preveu la normativa sobre contractes del sector públic. Les encomanes de 
gestió que li confereixi l’Ajuntament de Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic 
corresponent que inclourà l’abast de l’encàrrec. L'entitat pública empresarial no pot participar en 
licitacions públiques de l’Ajuntament de Granollers, sense perjudici  que, quan no hi hagi cap licitador, 
se li pugui encomanar l’execució."

CinquèCinquèCinquèCinquè.... El ple de l’Ajuntament de Granollers, en sessió de 1 de juliol de 2015, va acordar la 
classificació de l'entitat pública empresarial com a  Grup 2, establint-se com a número màxim de 
membres el de 12, per la qual cosa no es fa necessari adaptar els estatuts a aquesta previsió, per 
quant, l'art. 7 dels estatuts de l'entitat, doncs, després de l'aprovació per acord plenari de dia 1 de juliol 
de 2015 del nou cartipàs municipal, formen part de l'entitat el número de 8 (vuit) membres.
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SisèSisèSisèSisè.... Que, la modificació de l'art. 26 dels estatuts es tracta d'una modificació substancial dels estatuts 
i com sia que aquests varen ser aprovats en la sessió plenària celebrada el dia 21 de desembre de 
2004, aquesta modificació també l'ha d'aprovar el plenari de l'Ajuntament amb la corresponent 
exposició pública.

SetèSetèSetèSetè. Atès que, el Consell d'Administració en sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2015, va 
acordar formular la modificació de l 'art. 26 dels estatuts esmentats i elevar-la al plenari de l'Ajuntament 
de Granollers, per a la seva aprovació, en virtut d'allò que estableix l'art. 30.1 dels vigents estatuts 
reguladors de l'entitat Granollers Mercat, EPE, quan a la competència de l'Ajuntament de Granollers 
per a adoptar actes administratius definitius relacionats amb l'entitat, i que facin referència, entre 
d'altres, a l'aprovació d'ordenances i reglaments.

VuitèVuitèVuitèVuitè.-.-.-.- Atès que l'acord que es proposa s’ha sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant anuncis que s’insereixin al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la 
Corporació, d’acord amb el que preveu l’article 201.2 del Reglament d'obres suara esmentat.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Declarar formalment l'entitat pública empresarial GRANOLLERS MERCAT, EPE com a mitjà 
propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Granollers, als efectes de les encomanes la gestió, i modificar 
l’article 26  dels estatuts de l'entitat, incloent un nou apartat, el número 4, en el sentit d’establir 
expressament la condició de mitjà propi i servei tècnic , amb el següent redactat: 

" Article 26è. 
Règim de contractació
(..)
4. L'entitat pública empresarial té al condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de 
Granollers als efectes que preveu la normativa sobre contractes del sector públic. Les encomanes de 
gestió que li confereixi l’Ajuntament de Granollers se subjectaran al règim previst al negoci jurídic 
corresponent que inclourà l’abast de l’encàrrec. L'entitat pública empresarial no pot participar en 
licitacions públiques de l’Ajuntament de Granollers, sense perjudici  que, quan no hi hagi cap 
licitador, se li pugui encomanar l’execució."

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- 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. 

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

Alcalde: Moltes gràcies aquí sí que han demanat intervencions, si? Hi ha Grups que han demanat 
intervenció a la Junta de Portaveus. Esquerra Republicana, endavant,    

Senyor Mur: En tot cas  

Alcalde: Sí que havies dit que volies intervenir , no?   Esquerra Republicana
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Senyor Mur: És una intervenció breu, només per explicar el nostre posicionament, perquè pot ser un 
posicionament una mica estrany, quan lo que estem aquí fent ho fem perquè estem obligats a fer-ho. 
Però precisament i per tant en aquest sentit volem deixar molt clar, que el nostre vot que serà 
d'abstenció no és un vot contrari a què l'Equip de Govern realitzi aquesta actuació, perquè l'ha de fer, 
però sí que ens ha semblat que valia la pena començar-os a posicionar en aquest sentit, abstenir-nos, 
donat que aquesta acció estem obligats a fer-la per culpa d'una Llei en la qual tots, jo crec que tots els 
que estem en aquest Consistori, o gairebé tots, perdó, i estem en contra, que és la LARSAL, per tant si 
m'ho permeten dir-ho així, i ho dic en tota l'honestedat del món, donat que no tenim responsabilitats de 
govern, fem aquest posicionament per manifestar el nostre desacord amb aquesta Llei, insistint que 
no estem en contra de la decisió que pren l'Equip de Govern, perquè entre altres coses no té cap més 
remei que prendre-la. Gràcies. 

Alcalde: Molt bé, en tot cas hi ha alguna altra intervenció? Passaríem a la votació

APROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    18181818    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222)))),,,,    PPPPPPPP    ((((1111))));;;;    iiii    6666    abstencions dels Grups Municipals CIUabstencions dels Grups Municipals CIUabstencions dels Grups Municipals CIUabstencions dels Grups Municipals CIU    ((((3333))))    i ERCi ERCi ERCi ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    
((((3333).).).).

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, un dictamen que fa referència 
a un conveni en temes de transport públic, 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

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL TERCER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL TERCER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL TERCER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENIDICTAMEN RELATIU A APROVAR  EL TERCER PROTOCOL ADDICIONAL AL CONVENI    
ENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITATENTRE EL DEPARTAMENT DE TERRITORIAL I SOSTENIBILITAT,,,,    LLLL''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ,,,,    CANOVELLESCANOVELLESCANOVELLESCANOVELLES,,,,    LES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈSLES FRANQUESES DEL VALLÈS,,,,    LA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈSLA ROCA DEL VALLÈS,,,,    
LLLL''''AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉSAUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ DE BARCELONA I LA SOCIETAT SAGALÉS    
SASASASA,,,,    AIXÍ COM LAIXÍ COM LAIXÍ COM LAIXÍ COM L''''APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LAPROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DE L''''ESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODEESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODEESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODEESMENTAT CONVENI PER EL PERÍODE    
COMPRÈS ENTRE LCOMPRÈS ENTRE LCOMPRÈS ENTRE LCOMPRÈS ENTRE L ''''1111    DE GENER I ELDE GENER I ELDE GENER I ELDE GENER I EL     31313131    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE     2016201620162016,,,,

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

En sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2012, el Ple de la corporació va aprovar l'esborrany del 
Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de 
Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès,l'Ajuntament de la Roca del Vallès,l'Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona i l'Empresa Sagalés SA, per a la millora dels serveis de 
transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del 
Vallès.

En data 13 de febrer de 2013, es va formalitzar el conveni entre el  Departament de Territorial i 
Sostenibilitat, l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles,l'Ajuntament de les Franqueses 
del Vallès , l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la 
Societat Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i La Roca del Valles, amb vigència  fins el 31 de desembre de 
2013.

D'acord amb la clàusula setena del citat conveni, les modificacions que comportin una alteració de les 
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condicions econòmiques de les prestacions dels serveis , les parts, mitjançant la formalització del 
corresponent protocol addicional, procediran a les adaptacions corresponents.

En data 28 de gener de 2014 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el primer protocol addicional al 
Conveni entre el Departament de Territorial i Sostenibilitat , l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès , la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la 
Societat Sagalés SA, així com l'aprovació de la pròrroga de l'esmentat conveni per el període comprès 
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2014.

En data 23 de desembre de 2014 el Ple de l'Ajuntament va aprovar el segon protocol addicional al 
Conveni entre el Departament de Territorial i Sostenibilitat , l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, les 
Franqueses del Vallès , la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la 
Societat Sagalés SA, així com l'aprovació de la pròrroga de l'esmentat conveni per el període comprès 
entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2015.

En data 11 de desembre de 2015, mitjançant correu electrònic,  el Departament de Territori i 
Sostenibilitat, d'acord amb la clàusula setena de l'esmentat conveni, presenta conformitat al tercer 
protocol addicional al Conveni, la qual s'adjunta al present dictamen, amb l'objectiu de modificar el 
Conveni esmentat: es manté en el conveni de la línia "Xavier Quincoces", que es va introduir per 
primera vegada al 2n. Protocol; els percentatges de repartició del dèficit de les línies L 1, L20, L21, L22 
I L3 són els mateixos que ja es van acceptar pels quatre ajuntaments a l'any 2015; i l'adquisició d'1 
nou autobusos MAN híbrids amb una previsió d'entrar en funcionament a partir de l'1 de desembre  de 
2016, com aspectes principals, actualitzant el pressupost d'aquestes actuacions per l'any 2016, amb la 
fixació d’una aportació màxima 1.474.827,61 € per a l’any 2016,  amb l'objectiu de mantenir l'equilibri 
econòmic i financer de l'explotació del servei regular de transport de viatgers esmentat. Les aportacio
ns econòmiques s’efectuaran de conformitat amb els criteris i quanties que es detallen :

TransportTransportTransportTransport     
urbà deurbà deurbà deurbà de     

GranollersGranollersGranollersGranollers     
((((LLLL1111,,,,    LLLL20202020,,,,    LLLL21212121,,,,    

LLLL22222222    i Li Li Li L3333))))

GranollersGranollersGranollersGranollers     ----    
CanovellesCanovellesCanovellesCanovelles     

((((PIPIPIPI....    CanCanCanCan    
CastellsCastellsCastellsCastells ))))

((((LLLL4444))))

La RocaLa RocaLa RocaLa Roca ----    
GranollersGranollersGranollersGranollers

((((LLLL5555))))

LesLesLesLes    
FranquesesFranquesesFranquesesFranqueses     
GranollersGranollersGranollersGranollers

((((LLLL6666))))

Servei delServei delServei delServei del     
TallerTallerTallerTaller     
OcupacionalOcupacionalOcupacionalOcupacional     
""""XavierXavierXavierXavier     
QuincocesQuincocesQuincocesQuincoces """"    
((((LXQLXQLXQLXQ)))) TotalTotalTotalTotal

DepartamentDepartamentDepartamentDepartament     
de Territori ide Territori ide Territori ide Territori i     
SostenibilitatSostenibilitatSostenibilitatSostenibilitat

93.437,74 € 61.461,55€ 154154154154....899899899899,,,,29292929    €€€€

AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament     
de Granollersde Granollersde Granollersde Granollers

709.588,73 € 16.000,00 € 725725725725....588588588588,,,,73737373    €€€€

AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament     
de la Rocade la Rocade la Rocade la Roca

40.365,58 € 170.286,24 € 210210210210....651651651651,,,,82828282    €€€€

AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament     
de Lesde Lesde Lesde Les     
FranquesesFranquesesFranquesesFranqueses     
del Vallèsdel Vallèsdel Vallèsdel Vallès

96.544,48 € 63.168,45 € 159159159159....712712712712,,,,93939393    €€€€

AjuntamentAjuntamentAjuntamentAjuntament     
dededede    
CanovellesCanovellesCanovellesCanovelles

199.851,24 € 24.123,59 € 223223223223....974974974974,,,,83838383    €€€€

El Director dels Serveis de Manteniment de ciutat i mobilitat de l'Ajuntament de Granollers, ha emès 
informe relatiu a  l'aprovació del tercer protocol addicional al conveni formalitzat el 13 de febrer de 
2013, exposant que per tal d'atendre a l'explotació dels serveis de transport durant l'any 2015, les 
parts, efectuen l'actualització del pressupost i la determinació del seu règim de finançament en base al 
servei prestat l'any 2015 i a les modificacions que a continuació es detallen :

 - Linia “Xavier Quincoces”.

Es continua mantenint la incorporació al Conveni de la línia anomenada “Xavier Quincoces”, tal com 
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es va contemplar per primera vegada al 2on Protocol, i per tal de donar cobertura jurídica en aquesta 
línia amb quatre expedicions diàries en aquest centre d’educació especial,  amb títols creats “ad hoc” 
pels usuaris autoritzats de la mateixa i amb una aportació de 16.000 € per part de l’ Ajuntament de 
Granollers.

- Recursos

S'adquireix 1 nou autobús MAN híbrid amb una previsió d'entrar en funcionament a partir de l'1 de 
Desembre de 2016. Aquest  autobús s'adscriurà a les línies 1, 20, 21, 22  i 3, i substituirà al bus 19 
(matrícula 3590 DBD) Amb un cost de 332.600 €, aquest vehicle s’amortitzarà a 14 anys. 

-Altres

Segons l'estudi realitzat l'any 2014 i adjuntat a l'annex 8 del Conveni,  els percentatges de repartiment 
del dèficit de les línies L1, L20, L21, L22 i L3 són els mateixos que ja es van acceptar pels quatre 
Ajuntaments pel 2015.

Ajuntament de Granollers :  67,63 %�

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès :  9,28%�

Ajuntament de Canovelles : 19,21%�

Ajuntament de la Roca del Vallès :  3,88 %�

Quant a l'estimació dels viatgers pel 2016 s'estima  que  els viatgers s'incrementaran un  5,3% 
respecte a l'estimació realitzada per l 'any 2015 i per tant que s'arribi als 1.084.313 passatgers.

Per tal que complir el requeriment de l'ATM quant als descomptes que poden tenir els títols socials 
propis G100,C100,LR100,LF100 i T-10 Esdeveniment, T-10 Pensionista i T-10 Estudiants, i aquests 
queden reflectits a l'annex 5 del document.

Així mateix proposa que sigui aprovada la pròrroga de l 'esmentat conveni per el període comprès entre 
l'1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2016, en els termes que queden recollits en protocol 
addicional primer.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

- Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013, entre el  Departament de Territorial i Sostenibilitat, 
l'Ajuntament de Granollers, l'Ajuntament de Canovelles,l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès , 
l'Ajuntament de la Roca del Vallès, l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la Societat 
Sagalés SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, les Franqueses del Vallès i La Roca del Valles,

    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 tercer protocol addicional al Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013 
entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de 
Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis 
de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca 
del Vallès,d'acord amb els fets i fonaments invocats.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.-    Aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, 
l’Ajuntament de La Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat 
Empresa Sagalés, SA, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, 
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès,per el període comprés entre l'1 de gener 
de 2016 i el 31 de desembre de 2016 en els termes que queden recollits en el tercer  protocol 
addicional al Conveni, d'acord amb els fets i fonaments invocats.

TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.-    Autoritzar la despesa per l'anualitat 2016, per un import de 709.588,73 € per a les línies  L1, 
L20, L21, L22 i L3 i  16.000,00 € per la línia Xavier Quincoces,  amb càrrec a l'aplicació pressupostaria 
equivalent del pressupost 2016  H315.44110.47200. Les aportacions s' efectuaran d'acord amb la 
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clàusula sisena del Conveni formalitzat en data 13 de febrer de 2013.

QUARTQUARTQUARTQUART.-.-.-.- Facultar a l' il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura del segon 
protocol addicional a què fa referència a l 'acord primer.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.-    Notificar aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Ajuntament de 
Canovelles, l'Ajuntament de Les Franqueses del Vallès, l'Ajuntament de La Roca del Vallès, l'Autoritat 
del Transport Metropolità de Barcelona i l 'empresa Sagalés SA.

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

Alcalde: Molt bé, aquí sí que hi ha demanades intervencions, endavant  

Senyor Navarro: Voldria justificar el vot en contra del nostre Grup, donat  

Alcalde: Perdó, perdó, jo ara anava massa de pressa, primer el senyor Juanma Segovia hauria de fer 
la presentació. No, no, ha estat un error meu, disculpeu-me, senyor Segovia, perdone, perdoni. No és 
que el vulgui obviar

  

Senyor Segovia: Iba a ser breve, pero...

Alcalde: Es la condición,  

Senyor Segovia: Gracias sr. Alcalde, y de manera brevísima:

Como leía el señor Secretario, hoy traemos a aprobación el tercer protocolo adicional al Convenio 
firmado el 13 de febrero de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat, los ayuntamientos 
de Granollers, Canovelles, Les Franqueses y La Roca del Vallès, la ATM y la empresa Sagalés para 
la mejora de los servicios de transporte de viajeros por carretera. Fórmula que entendimos en su 
momento y seguimos convencidos de que era la manera más eficiente de prestar este servicio público 
esencial para una gran parte de la ciudadania de nuestra conurbación.

Este tercer protocolo tiene pocas novedades, como han visto en el dictamen, si acaso destacaría:

Consolida la aportación municipal (16.000€), para el mantenimiento de la línea “Xavier Quincoces”, 
que es el servicio de transporte que se presta mediante cuatro expediciones diarias al Centro 
Ocupacional Xavier Quincoces y que ya se introdujo por primera vez en el protocolo anterior .

Consolida también los porcentajes de reparto del déficit acordados el año pasado por los cuatro 
ayuntamientos para las líneas L1, L3, L20, L21 y L22, y aplicados ya durante este ejercicio que 
liquidaremos ya a principios del año que viene .
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Se incorpora en el presupuesto la adquisición de un nuevo bus híbrido a semejanza de los dos 
incorporados el pasado mes de noviembre. Este bus tiene un coste de 332.600€ y se destinará a 
prestar servicio a las líneas antes referidas .

Y este presupuesto estima de manera optimista lo que parece una tendencia iniciada ya este 2015 
con un sensible incremento en el número de viajeros transportados.
Para el próximo año la previsión de aumento es del 5'3% en el número de pasajeros. Con lo que si se 
confirma podemos llegar al 1.084.000 viajeros transportados durante el 2016.

Estos son como decía los puntos a destacar en este nuevo protocolo. Una manera de relacionarnos 
que nos permite ir tomando decisiones para el objetivo esencial que nos une a todos los implicados en 
este convenio como es prestar el mejor servicio posible a la ciudadanía .  

Alcalde: Jo crec que la ultima vegada que el senyor Segovia va augurar un creixement va començar 
una crisi extraordinària, deixem-ho estar, és anècdota. Endavant,  

Senyor Navarro: Com havia avançat el nostre vot serà contrari, voldria justificar-ho. En cap cas, com 
saben els Grups nosaltres neguem la importància del tema del transport públic, per nosaltres és 
cabdal, sí que ens preocupa el model que va associat en aquest cas a la gestió del transport públic de 
la conurbació de Granollers, a una empresa privada que té quasi un monopoli a la comarca, a nivell de 
gestió del transport, per tant, doncs el fet que sigui Sagales aquesta empresa quasi monopolística del 
sector del transport que gestioni aquest servei ens fa votar en contra. I voldríem manifestar-ho 
d'aquesta manera.  

Alcalde: Moltes gràcies. No se si hi ha alguna altra intervenció? El Grup Socialista sí que vol 
intervenir, el senyor Terrades m'ha demanat la paraula, endavant  

Senyor Terrades: Si, miri, coincideixo amb vostè. El problema és que el Conveni aquest parteix d'una 
realitat, que alguns en el seu moment ja vam criticar i vam denunciar. No aquí, sinó on tocava. Dona la 
casualitat de què un Govern, un Govern de Catalunya, que ja estava en funcions, el 2003, va adjudicar 
per 25 anys totes les rutes, entre elles aquestes. I per tant aquest conveni obeeix a aquesta realitat, en 
una altra circumstància no hagués intervingut, però donada la seva intervenció, m'he vist amb 
l'obligació de recordar a tothom d'on venim, i lo que ens queda. Bé, no sé, ara, com hi ha tants 
acords....  

Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas el senyor Segovia, si vol fer una intervenció  
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Senyor Segovia: Dicho esto, coincidiendo como no podía ser de otra manera con mi compañero Jordi 
Terrades, puestos a ser justos, hacer referencia  que estamos muy satisfechos con el servicio que 
ofrece la empresa Sagales, mas allá del monopolio que pueda tener ella a nivel de Catalunya, las 
diferentes empresas de transporte urbano, y como decía Jordi Terrades nos queda como mínimo 
hasta el 2028, y no solo eso, sino el Convenio que hemos firmado aquí, cuando entendíamos, y sigo 
convencido que és la única y además mejor manera y mas eficiente para transportar a las personas, 
es un modelo que esta en proceso de estudio y implantación en otros municipios, en otras 
conurbaciones a nivel de Catalunya.  

Alcalde: Si, en tot cas, jo també voldria explicar una mica, perquè això queda com a una nebulosa que 
ens deixa tots, en tot cas, la història és la següent: nosaltres tenim un model de gestió del transport 
públic, de conurbació, acordat doncs amb els ajuntaments de Canovelles, Les Franqueses I La Roca, 
perquè és evident que la massa crítica de la nostra ciutat la fa la suma, i el que ens va permetre 
superar llargament el milió de passatgers i arribar quasi-ve al milió i mig, quan el Juanma va anunciar 
que hi arribaríem, que llavors la cosa va començar a anar malament, és precisament la força 
d'aquesta capacitat de treballar junts, que va passar? Molt senzill, que es va acabar la concessió a 
Autobusos Granollers, i com que vam haver de refer el producte ens vam trobar amb dues coses: que 
no hi havia manera jurídicament possible de seguir fent el servei, per dos motius, primer perquè 
òbviament les nostres, des del punt de vista jurídic, les nostres rutes són interurbanes, i les 
interurbanes tenen un concessionari, algun Ajuntament va intentar trencar això, en tal mala fortuna 
que els tribunals van tombar aquesta experiència.

I la segona és que l'única possibilitat que dóna la legislació catalana per tal de donar serveis integrats 
a una conurbació, amb la manera lògica, que seria per exemple la d'un consorci, o una empresa 
pública supramunicipal, la legislació catalana només ho admet a l'àrea metropolitana de Barcelona, 
amb l'EMT, els altres malgrat siguem realitats urbanes complexes i de sumatori i d'integració, la llei, 
una llei que haurem de canviar, algun dia, no ens permet donar resposta autònoma des del 
municipalisme i des del sector públic en exclusiva sinó busquem histories com la que he buscat que 
és un Conveni, si us hi fitxeu, amb moltes bandes, els 4 municipis, el titular del servei interurbà, l'ATM, 
com a reguladora, la Generalitat de Catalunya, en fi, i l'empresa Sagales. 

Per tant, una operació molt complexa des del punt de vista d'imaginar-la, aquí hi ha un dels autors 
intel·lectuals en la sala, que és el Josep Lluís Castell, i jo crec que va fer una obra mestra, des del 
punt de vista de la capacitat de trobar solucions a problemes molt complexes, pensant en el servei 
públic. I aquest model, com deia el Juanma Segovia, és un model avui estudiat i replicat a altres 
conurbacions. Però l'origen és aquest, és una generalitzada diguem-li concessió per 25 anys a l'any 
2003, és a dir, a tot Catalunya això afecta fins al 28,  més una Llei ineficient, temes òbviament a 
trencar, però cada dia s'ha de posar en marxa l'autobús, i hem de trobar la fórmula jurídica i per això 
gent com el Josep Lluís Castell que forma part d'aquest equip fantàstic que té l'Ajuntament de la ciutat 
va ser capaç de dissenyar aquesta història que avui l 'estan replicant en el conjunt del país.
Per tant si els hi sembla, passarem a la votació  

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

Alcalde: Passem al punt número 12 i seguim a l'Àrea de Territori i ciutat, és un dictamen a partir del 
qual es desestima l'única al·legació formulada a l'Ordenança del paisatge, endavant senyor Secretari,  
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12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES A    
LLLL''''ORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOS DEL PAISATGE I DE PUBLICITAT DE GRANOLLERSORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOS DEL PAISATGE I DE PUBLICITAT DE GRANOLLERSORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOS DEL PAISATGE I DE PUBLICITAT DE GRANOLLERSORDENANÇA MUNICIPAL DELS USOS DEL PAISATGE I DE PUBLICITAT DE GRANOLLERS,,,,    IIII,,,,    
CONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENT ,,,,    APROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇAAPROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇAAPROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇAAPROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ORDENANÇA

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... L'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2015, va acordar derogar 
l'Ordenança de la Publicitat, aprovada definitivament en sessió plenària de data 16 de març de 1989 i 
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 134, de 6 de juny de 1989, així com, 
va acordar aprovar inicialment l'Ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de 
Granollers. 

En compliment de l'acord esmentat, es van fer l'exposició pública mitjançant anuncis publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província corresponent al dia 3 de març de 2015; en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6819 de data 26 de febrer de 2015; en el diari "La Vanguardia" del dia 2 
de març de 2015, i, en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, des del dia 3 de març fins al 
dia 9 d'abril de 2015, ambdós inclosos, segons s'acredita mitjançant el certificat emès per la 
Secretaria municipal el dia 22 d'abril de 2015.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Que durant el període d'exposició pública que s'ha fet esment, s'ha formulat una única 
al·legació, que va ser la presentada el dia 17 de març de 2015 pel senyor Oscar Herrera Martín 
(registre d'entrada 2015005048), què en el seu escrit demana  la eliminació de la condició: La 
instal·lació d'aquests suports publicitaris només podrà publicitar productes propis de l'activitat què s'hi 
desenvolupa, continguda en la redacció del punt 5.c)-Sistemes electrònics, de l'article 45-Condicions 
específiques d'altres supòsits.

El senyor Herrera Martín motiva la seva al·legació , de forma breu,en el sentit que:

-> Com està redactat la condició, fa que no es puguin aprofitar els recursos que aquests tipus 
d'aparells poden oferir a anunciants locals.

-> Amb aquests suports dinàmics de publicitat es pot ajudar a la neteja global de la ciutat reduint l'ús 
abusiu que empreses locals fan amb paper (flyers, díptics,..).

-> Pot ser un mitjà de difusió per entitats sense ànim de lucre d'àmbit local sense cost.
-> Els ingressos extraordinaris per l'Ajuntament entre l'activitat i l'IAE que pot generar aquest tipus de 

mitjà publicitari. 

TercerTercerTercerTercer .... Què, en data 19 d'octubre de 2015, l'arquitecta municipal, en relació a les al·legacions que 
s'han fet esment, emet l'informe del següent text literal:

"I N F O R M E
Antecedents
En Ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 27/01/20158 va acordar aprovar 
inicialment l'Ordenança municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers. 
Aquest document ha estat sotmès a exposició pública, mitjançant anuncis publicats en el BOPB de 
data 3 de març de 2015, en el DOGC núm. 6819 de data 26 de febrer de 2015, en el diari La 
Vanguardia del 2 de març de 2015, i en el tauler d'edictes electrònic de la corporació, del 3 de març al 
9 d'abril d'enguany.
Fets
El 17 de març de 2015 (registre d'entrada núm. 2015005048), el senyor Oscar Herrera Martín presenta 
al· legació en relació al punt 5 de l'article 45.- Condicions específiques d'altres supòsits, del capítol I.- 
Publicitat en el paisatge urbà. Secció 1: Sobre edificis,  d'aquesta ordenança:
5. Sistemes electrònics
a) Els equips de reproducció, enginys electrònics o mecànics necessaris per produir aquestes 
activitats i altres elements, se situaran de tal forma que no causin molèsties, distraccions, ni perill 
als vianants, als ocupants de l’immoble o dels immobles contigus.
b) No s’admetran en aquest tipus d’activitat publicitària impactes distorsionants.
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c) En el cas concret de pantalles de electròniques visibles des de la via pública que emeten missatges 
publicitaris situades en els interiors dels immobles i encarats cap a la via pública. A més de les 
condicions anteriors, es disposa:
• S’han d’integrar en la composició arquitectònica de l’edifici.
• La instal·lació d’aquests suports publicitaris només podrà publicitar productes propis de 

l’activitat què s’hi desenvolupa. 
• No s’autoritzen efectes sonors, reproducció de música o megafonia.
• Els elements de suport no hauran de ser visibles des de l’exterior.
• Els elements estructurals i de suport quedaran totalment ocults i seran imperceptibles des de 

l’espai públic.
En concret, el senyor Oscar Herrera Martín demana la eliminació de la condició: La instal·lació 
d’aquests suports publicitaris només podrà publicitar productes propis de l’activitat què s’hi 
desenvolupa.
L'article intenta regular les condicions dels identificadors de les activitats que difonen serveis propis o 
associats que s'ofereixen en un local o establiment mitjançant sistemes electrònic que es situen en les 
façanes dels edificis i tenen incidència sobre la via pública i l'entorn urbà,
Un sistema electrònic que emet publicitat a tercers resulta en sí mateix una activitat que ja no té 
perquè estar vinculada amb l'edificació en què es situa. No es pretén vetar aquesta modalitat de 
negoci, que ha de trobar el seu espai propi, ja sigui en sales d'espera, espais interiors d'equipaments de 
pública concurrència, etc... però donar pas a aquesta alternativa de negoci, de publicitat dinàmica 
integrada en les façanes de l'espai públic de la ciutat es considera contraproduent amb els criteris de 
protecció i ordenació del paisatge que persegueix aquesta normativa i negativa per a la preservació 
dels valors i qualitat ambiental del nostre entorn.
Conclusió
D'acord amb el que s'ha exposat, es proposa no estimar l'al· legació presentada pel senyor Oscar 
Herrera Martín en què demana que es modifiqui l'article 45 de l'Ordenança municipal dels usos del 
paisatge i publicitat de Granollers,  aprovada inicialment pel Ple de l'Ajuntament el 27/01/2015 per a 
suprimir la limitació explícita d'emetre únicament publicitat de productes propis, en el cas concret de 
pantalles electròniques en el interior dels immobles i encarats a la via pública".

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Una vegada comprovades les al·legacions formulades pel senyor Oscar Herrera Martín, i en 
base a l'informe emès per l'arquitecta municipal que s'ha transcrit en l'antecedent anterior, procedeix 
desestimar les al·legacions formulades pel senyor Oscar Herrera Martín contra el contingut del punt 
5.c)-Sistemes electrònics, de l'art. 45-Condicions específiques d'altres supòsits de l'Ordenança 
municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers , aprovada inicialment per l'Ajuntament en 
ple en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2015, per quant les referides al·legacions no desvirtuen 
la finalitat de l'Ordenança municipal de referència al no justificar suficientment les seves pretensions .

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Com a conseqüència de l'antecedent, cal aprovar definitivament l'Ordenança municipal dels 
usos del paisatge i de publicitat de Granollers, aprovada inicialment per l'Ajuntament en ple en sessió 
celebrada el dia 27 de gener de 2015, i procedir a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la 
Província als efectes de la seva entrada en vigor, conforme estableixen els articles 70.2 i 65.2 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, que regulen la publicació de les Ordenances i la seva entrada en vigor .

SisèSisèSisèSisè.... En data 4 de desembre de 2015, el cap del Servei de Secretaria informa relatiu a desestimar les 
al·legacions formulades pel senyor Herrera Martín a l'Ordenança municipal dels usos del paisatge i de 
publicitat de Granollers, i, conseqüentment, aprovar definitivament aquesta ordenança.

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

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.
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IIIIIIII Els articles 70.2 i 65.2 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, que regulen la publicació de les Ordenances i la seva 
entrada en vigor.

IIIIIIIIIIII 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 .

IVIVIVIV 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'article 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'article 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.

VVVV 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 ::::    

PrimPrimPrimPrimeeeerrrr Desestimar les al·legacions formulades pel senyor Oscar Herrera Martín  contra el contingut 
del punt 5.c)-Sistemes electrònics, de l'article 45-Condicions específiques d'altres supòsits de l
''''OrdenançaOrdenançaOrdenançaOrdenança     municipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollersmunicipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollersmunicipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollersmunicipal dels usos del paisatge i de publicitat de Granollers, aprovada inicialment per 
l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 27 de gener de 2015, per les raons exposades a 
l'informe de l'arquitecta municipal de dia 19 d'octubre de 2015 i a l'antecedent quart, d'acord amb els 
antecedents esmentats i als fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon Aprovar definitivament l'OrdenançaOrdenançaOrdenançaOrdenança     municipal dels usos del paisatge i de publicitat demunicipal dels usos del paisatge i de publicitat demunicipal dels usos del paisatge i de publicitat demunicipal dels usos del paisatge i de publicitat de    
GranollersGranollersGranollersGranollers , aprovada inicialment per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 27 de gener de 
2015.

TercerTercerTercerTercer :::: Transmetre a l'Administració de l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de 
quinze dies, l'acord d'aprovació definitiva de l'esmentada ordenança, i una còpia íntegra i fefaent  de la 
mateixa.

QuartQuartQuartQuart Publicar l'acord anterior en el Butlletí Oficial de la Província amb el text íntegre de 
l'Ordenança, als efectes de la seva entrada en vigor, en el tauler d'edictes electrònics d'aquesta 
corporació i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la 
Província en que s'hagi publicat, amb l'expressió dels recursos corresponents. 

CinquèCinquèCinquèCinquè Notificar els precedents acords al senyor Oscar Herrera Martín, significant-li la possibilitat 
d'interposar els recursos que consideri oportuns.

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

Alcalde: Bé, avui tots ens estem entortolligant més de l'habitual, no sé què deu ser. En tot cas, té la 
paraula la regidora d'Urbanisme per fer una breu presentació de la proposta  
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Senyora Oliveres: Sí gràcies Alcalde, i bona nit a tothom, públic, periodistes, regidors. Molt breument, 
perquè com molt bé ha dit el Secretari, portem en tot cas la proposta d'aprovar definitivament 
l'Ordenança Municipal dels usos del paisatge i de la publicitat de Granollers, després que a l'anterior 
legislatura s'aproves inicialment. Es va aprovar el gener del 2015, va passar per l'exposició pública 
preceptiva i es va presentar una única al·legació. Tal com ha dit prèviament en l'aprovació definitiva 
desestimem aquesta al·legació perquè es va presentar per un particular, i estimar-la entenem 
contradiria la mateixa, l'esperit de la mateixa normativa que el que pretén és precisament vetllar per la 
qualitat ambiental i també la qualitat del paisatge urbà. 

Molt breument, i en tot cas, si hi han qüestions, ho podem comentar. Dir que l'Ordenança del paisatge 
que aprova l'Ajuntament és una Ordenança de protecció del paisatge entès el paisatge en sentit molt 
ampli, és a dir, hi ha regulacions pel que fa al sol urbà residencial, però també al sol urbà industrial, i 
també respecte al sol urbà no urbanitzable, que aquest és un punt que a vegades ha passat 
desapercebut. En tot cas el que és pretén és ressaltar que el paisatge és un element a vegades fràgil, 
a vegades vulnerable, i que en tot cas és important com a patrimoni no estàtic, sinó com a patrimoni 
dinàmic i com a construcció col·lectiva , sobretot com a construcció col·lectiva. I ho deixaria aquí, en tot 
cas, aquesta és la proposta que portem avui a Ple.  

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanades intervencions, per part del Partit Popular, no? La 
CUP? Endavant  

Senyor Navarro: En primer lloc recordar que nosaltres no hi vam participar perquè no érem en el Ple 
en el moment que es va fer l'aprovació inicial, agraïm malgrat això la possibilitat que ens va donar la 
regidora de poder-ne parlar, malgrat que no es podien fer-ne modificacions. I voldríem manifestar que 
en el document que ens hem trobat, que era el document que s'havia aprovat el gener del 2015, doncs 
hem trobat bàsicament 3 elements que voldríem compartir i d'aquesta manera manifestar el nostre vot.

En primer lloc, una excessiva homogeneïtzació sobretot pel que fa una carta cromàtica excessivament 
restrictiva. En segon lloc, una excessiva preocupació, una excessiva regulació per l'estètica, que ens 
porta a plantejar-nos si en el tema del paisatge no volem fer una certa elitització. Es dóna la sensació 
que preocupa més el que es veu que no pas el que es viu, que la roba estesa, els testos, o les 
bicicletes als balcons, ara resulta que ens els prohibiran com  a elements que es puguin visualitzar, 
això ens preocupa. Hi ha un tercer element doncs que fa referència a un dels nostres eixos que és 
tema del medi ambient, i és que no planteja mecanisme d'estalvi d'aigua en les tanques vegetals. 
Permetin llegir un breu fragment de l'article 3, que diu: no s'acceptaran aquelles actuacions que 
generin un impacte visual significatiu, entenen com a tal l'excediu contrast de color, forma, escala 
entre elements visuals existents i els introduïts en l'activitat o instal·lació. Jo em plantejo si amb 
aquesta ordenança faríem el Gra com el vam fer fa anys, vull dir que realment aprovant aquesta 
Ordenança som pocs ambiciosos, som excessivament conservadors.  

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si hi ha cap altre Grup que tingui, si? Endavant senyor Mur, té la 
paraula  
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Senyor Mur: en tot cas nosaltres també voldríem explicar el nostre vot, que serà d'abstenció 
novament, però no tant perquè no estiguem d'acord amb la decisió que s'ha pres amb l'al·legació que 
s'ha fet, que també la veiem com ho veu la regidora, sinó perquè ja en el seu moment inicial nosaltres 
vam demanar que aquesta Ordenança separes la part diguem-ne de requeriments, relativa a lo que és 
el paisatge urbà, de la part que deia ara el company de la CUP, de la part de la carta cromàtica perquè 
enteníem que la carta cromàtica era molt restrictiva i nosaltres creiem que això s'havia de discutir  
banda i havia de ser un element a banda. Entenem que aquesta Ordenança es presenta conjuntament 
com es va fer el 2015, en aquell moment ens vam abstenir per aquesta raó, donat que no hi ha una 
separació de la carta cromàtica de la resta de l'Ordenança, llavors aquest cop nosaltres també ens 
abstindrem. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Bé, en tot cas ho haurien que haver demanat abans, però endavant. Si, en tot 
cas m'he despitat jo, perquè hagués hagut d'intervenir abans del senyor Pep Mur. 

Senyor Meseguer: Gràcies. Nosaltres el que volíem comentar és que aquesta Ordenança creiem que 
no s'ha profunditzat prou, crea uns conflictes, inclòs hem vist per exemple a la Font Verda que és pinta 
la plaça d'un color, en un altre, d'un altre. I el que sí creiem és que s'hauria de treballar molt més en 
aquesta Ordenança per al final saber la línia a seguir. Inclòs s'han creat alguns conflictes entre uns 
comerços de la ciutat, i el que considerem és que no està prou treballada i demanaríem doncs als 
responsables de què es treballes més per al final decidir com integrar tot el nivell de paisatge i el nivell 
publicitari. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Endavant Regidora  

Senyora Oliveres. Sí, en relació a les aportacions i propostes i en tot cas valoracions que feu 
d'aquesta Ordenança expressar una certa sorpresa perquè crec que ha sigut una Ordenança que 
potser no s'ha comprès excessivament en el seu esperit i potser això, en tot cas la Comissió 
Informativa en vam parlar una mica, segurament ho podrem seguir fent atès que, la qüestió és que és 
un instrument, un instrument tècnic a l'abast dels ciutadans, però també a l'abast dels tècnics 
municipals, també dels tècnics que transformen dia a dia la ciutat.

Que la carta de colors efectivament forma part d'aquesta Ordenança però que no és en absolut 
restrictiva, tot al contrari, són unes referències que pretenen pautar amb quins colors es pot intervenir 
sobretot en els edificis catalogats, on sí, i només aquí, és d'obligat compliment, i llevat, i malgrat això 
també admet la proposta, la presentació de propostes cromàtiques que es desmarquin de la carta de 
colors, per tant que no s'ha entès que no és un element que pretengui ni uniformar ni encorsetar ni 
limitar la capacitat no només creativa sinó de portar propostes de qualitat i interessants per la ciutat, 
que en tot cas la qualitat es vol perseguir sempre des de l'Equip de Govern, entenem que s'ha 
d'acompanyar, fomentar i sobretot potenciar. Però que no hem d'oblidar que no sempre la qualitat és 
present en les propostes que arriben als tècnics municipals, i senzillament el que pretén l'Ordenança 
és donar instruments i en tot cas també hi ha i s'expressa molt clarament directrius perquè fa al sol no 
urbanitzable, etc. 

Per tant, la carta de colors són 30 colors que no pretenen ni ser tots els colors amb els quals es pot 
pintar les façanes de la ciutat, sinó tan sols una referència que a més a més surten d'un estudi històric 
dels estucs de la ciutat antiga, que serveixin per a aquella gent que vulgui utilitzar aquest instrument 
que es posa a l'abast reflectim les seves propostes ja directament aquests colors, que són 20 per 
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façanes i 10 més per fusteries.

Llavors, d'alguna manera manifestar aquest petit, bé aquesta petita sorpresa, o bé, que en tot cas crec 
que perquè podem, bé, fer l'aplicació que aquest text a de permetrà doncs en podem parlar novament, 
perquè certament hi ha aspectes que no s'han entès en el sentit aquest de què en absolut la carta de 
colors és restrictiva, sinó que són unes referències de 20 colors, que només són d'aplicació en els 
edificis catalogats i en els  conjunts urbans, que no ho són així en la resta de la ciutat, ni en el sol no 
urbanitzable, ni en els polígons, i que per tant és important traslladar aquest missatge.

D'altra banda comentar que no ens consta que hi hagi hagut conflictes, en tot cas les propostes que 
per la rehabilitació de façanes arriben als serveis tècnics sempre són analitzats a la vista de la 
normativa urbanística general, i en aquest cas ara també hi han unes directrius que poden 
acompanyar i facilitar la presa de decisions i sobretot no la presa de decisions sinó l'explicació que es 
fa davant de la ciutadania, per tant ha de ser un  instrument que ajudi a diluir conflictes, no pas que els 
propicii. Ho comentem en tot cas a la propera Comissió de seguiment o informativa, quins són els 
conflictes, perquè com deia no hem tenim constància, i insistir en això, que és un instrument, que 
persegueix la qualitat i que en aquest objectiu ens hi hem de trobar tots i que per això la proposta 
d'aprovar-ho, en lògica conseqüència la tramitació que ha seguit aquest instrument doncs ara 
portar-ho a aprovació definitiva. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si  volen intervenir, no? En tot cas només expressar una opinió 
objectiva: l'índex de qualitat i acceptació d'un document, d'una proposta, té una relació directa amb el 
número d'al·legacions que es presenten, i aquest document que ha estat controvertit en els mitjans de 
comunicació, i ha tingut també aportacions en aquest plenari, en el moment en què es fa la informació 
pública només té una al·legació, això ens mostra també com l'ha viscut la gent, les entitats, els 
professionals, que han de fer ús d'aquest document, si només hi ha una al·legació, es pot interpretar, 
es pot interpretar  com que hi ha certa acceptació tàcita per part dels que l'han d'aplicar a l'entorn d'un 
document que cm deia molt bé la regidora el que pretén és, utilitzo de nou la paraula a la que abans 
feia referència l'Àlex Sastre, endreçar conceptes paisatgístics a la ciutat, pretén això ser un instrument 
facilitador amb la voluntat de què serveixi d'instrument de diàleg entre els promotors, aquella gent que 
volguí generar histories, i qui ha de donar les autoritzacions, que són els Serveis Tècnics municipals. 
En tot cas és el moment de la votació 

APROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER  MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    9999    abstencions dels Grups Municipals  CIUabstencions dels Grups Municipals  CIUabstencions dels Grups Municipals  CIUabstencions dels Grups Municipals  CIU    ((((3333))))    i ERCi ERCi ERCi ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    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 al darrer punt d'aquesta Àrea, l'Àrea de Territori i Ciutat, que és un dictamen a partir 
del qual es ratifiquen el nomenament dels vocals del Consell Assessor de Medi Ambient, endavant  
Secretari.  

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL NOMENAMENT DELS VOCALS EXPERTS DELDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL NOMENAMENT DELS VOCALS EXPERTS DELDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL NOMENAMENT DELS VOCALS EXPERTS DELDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL NOMENAMENT DELS VOCALS EXPERTS DEL    
CONSELL ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT APROVAT PER RESOLUCIÓCONSELL ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT APROVAT PER RESOLUCIÓCONSELL ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT APROVAT PER RESOLUCIÓCONSELL ASSESSOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT APROVAT PER RESOLUCIÓ    
DDDD''''ALCALDIA DEALCALDIA DEALCALDIA DEALCALDIA DE     10101010    DE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DEDE NOVEMBRE DE     2015201520152015

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

1111rrrr Per resolució d'Alcaldia número 905/2015, de 10 de novembre, es va aprovar el nomenament 
dels vocals experts que composen el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers, 
que es transcriu literalment:
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""""    Identificació de lIdentificació de lIdentificació de lIdentificació de l ''''expedientexpedientexpedientexpedient

Relatiu a aprovar el nomenament dels vocals experts del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
Granollers,

FetsFetsFetsFets    ::::

1r El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 29 de gener de 2013, va aprovar la creació del Consell 
Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers, aix´í com l'aprovació inicial del seu Reglament de 
creació i funcionament.

2n Que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 1 de juliol de 2013 es va publicar l'edicte 
relatiu a l'aprovació definitiva del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers 
amb la publicació del text íntegre de l 'esmentat Reglament..

3r El Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers té com a objectiu fonamental esdevenir 
un òrgan d’assessorament qualificat format per experts professionals i de reconegut prestigi vinculats als 
principis i àmbits establerts als instruments internacionals i locals sobre desenvolupament sostenible .

4t Per resolució d'Alcaldia de data 12 de febrer de 2014 es va aprovar el nomenament dels membres que 
composen el Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers, que va ser ratificada per 
l'Ajuntament en ple el 25 de febrer de 2014.

5è A conseqüència de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015  i de la constitució de la corporació el 
dia 13 de juny de 2015, els membres del Consell van cessar automàticament quant va finalitzar el mandat 
municipal durant el qual van estar anomenats .

6è En data 1 de juliol de 2015, el Ple de l'Ajuntament va acordar designar els representants municipals en 
diversos òrgans i organismes municipals.  Entre els organismes assessors de participació sectorial i territorial es 
va nomenar els representants del Consells Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de Granollers amb la 
següent composició:

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 i Guixer
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

7è Que cal nomenar als vocals titulars experts en els diferents àmbits ambientals que composen el Consell 
Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat d 'acord amb el que estableix l 'article 10 del Reglament esmentat.

8è El Servei de Medi Ambient i Espais verds ha proposat els vocals experts en els diferents àmbits 
ambientals.

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

I L'article 6 del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat estableix que l'esmentat 
Consell Assessor estarà composat pels següents membres :
a) President/a: l’Alcalde de l’Ajuntament de Granollers, que podrà delegar en el regidor de Medi Ambient i 
Espais Verds.
b) Vicepresident/a: Un/a regidor/a designat per l’Alcalde.
c) Secretari/ària de l’Ajuntament, que podrà delegar en un/a tècnic/a municipal
d) El/la cap del Servei de Medi Ambient i Espais Verds de l’Ajuntament .
e) Vocals.

- Un/a regidor/a o representant per cada grup polític amb representació municipal .
- Un màxim de 15 i un mínim de 8 persones expertes professionals i de reconegut prestigi, vinculades al 

desenvolupament sostenible.

II L'article 10 del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat estableix que el 
nomenament dels vocals dels titulars del Consell seran nomenats per l’Alcalde, mitjançant Resolució i ratificats 
pel Ple Municipal.
Així mateix estableix que la proposta de vocals la faran en el cas de : 
- Els vocals representants dels grups municipals els propis grups dels diferents partits . 
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- Els vocals experts en els diferents àmbits ambientals en base a una proposta motivada del Servei de Medi 
Ambient i Espais Verds. 

III L'article 11 de l'esmentat Reglament del Consell estableix les causes del cessament dels vocals .

ResolcResolcResolcResolc ::::

PrimerPrimerPrimerPrimer:::: Aprovar el nomenament dels vocals expertsvocals expertsvocals expertsvocals experts del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
de Granollers que es detallen a continuació :

- Andreu Salvat Saladrigues
- M. Carme Esplugas i Martí
- Marta Tomas Rocabruna
- Manel Isnard Blanchar
- Carme Clapés i Alemany
- Jordi Ruíz Olmo
- Margarida Bosque Oliveras
- Albert Estapé Vila
- Berta Aguilera Herrera

SegonSegonSegonSegon:::: Acordar que la composició dels membres del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat de 
Granollers serà la manera següent:

CàrrecCàrrecCàrrecCàrrec RepresentantRepresentantRepresentantRepresentant
President Josep Mayoral i Antigas
Vicepresident Albert Camps i Giró
Secretària per delegació de Secretaria Marta Chillida Munguet
VOCALS

Cap de Servei de Medi Ambient i  Espais Verds Quim Comas Estany
Socialistes de Catalunya Mònica Oliveres i Guixer
Convergència i Unió Claudia Escalè i Garrell
Esquerra Republicana de Catalunya - Acció 
Cívica 

Andreu Cera i Rull

Ciutadans Roberto Carmany Valls
Crida per Granollers-CUP  Hilari Cuadriello

Grups
municipals

Partit Popular José Maria Moya Losilla
Expert Andreu Salvat Saladrigues
Experta M. Carme Esplugas i Martí
Experta Marta Tomas Rocabruna
Expert Manel Isnard Blanchar
Experta Carme Clapés i Alemany
Expert Jordi Ruíz Olmo
Experta Margarida Bosque Oliveras
Expert Albert Estapé Vila

Professionals 
experts

Experta Berta Aguilera Herrera

TercerTercerTercerTercer .... Ratificar els nomenaments continguts en aquesta resolució a la propera sessió plenària .

QuartQuartQuartQuart .... Notificar aquesta resolució a les persones interessades ."

2222nnnn El 24 de novembre de 2015, el Ple de la corporació va aprovar la modificació de l'acord de Ple 
de data 1 de juliol de 2015 de nomenament de representants municipals en diversos òrgans i 
organismes.  

Entre altres, en el Consell Assessor de Medi Ambient i SostenibilitatConsell Assessor de Medi Ambient i SostenibilitatConsell Assessor de Medi Ambient i SostenibilitatConsell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat es va designar, com a 
representant del Grup Municipal Ciutadans C's al senyor Juan Manuel  de Vargas Delgado, en 
substitució del senyor Roberto Carmany Valls.

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

L'article 10 del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambient i Sostenibilitat estableix que el 
nomenament dels vocals dels titulars del Consell seran nomenats per l’Alcalde, mitjançant Resolució i 
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ratificats pel Ple Municipal.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: Ratificar el nomenament dels vocals experts del Consell Assessor de Medi Ambient i 
Sostenibilitat aprovat per la resolució d'Alcaldia de data 10 de novembre de 2015, de conformitat amb 
el que estableix l'article 10 del Reglament del Consell Assessor de Medi Ambients i Sostenibilitat de 
Granollers. 

Alcalde: Molt bé, aquí hi ha demanada intervenció, si endavant, si el PP vol intervenir, la CUP 
directament, endavant  

Senyor Navarro: Un altre cop, com que som els que votem en contra, però ens agrada justificar-ho per 
expressar la nostra opinió, voldríem dir que no posem en dubte l'expertesa de les persones 
seleccionades. En el seu conjunt compartim la proposta, però ara bé, hi ha el càrrec professional que 
ostenten dos dels experts que ens fa plantejar dubtes sobre la seva neutralitat, en concret els 
interessos que defensen persones que ostenten càrrecs a Sorea o a Estabanell ens fa votar en contra, 
i ho volíem manifestar així en el Ple.   

Alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? Sí? Endavant senyora Maynou, té la paraula.  

Senyora Maynou: Nosaltres al contrari de lo que comenta la CUP Crida per Granollers, nosaltres 
volem votar a favor de la proposta però sí que és veritat que demanem que, ja que avui hem aprovat el 
nomenament dels vocals pels  dos dels 4 consells assessors que hi ha a la ciutat, i tants altres 
consells, el que sí que ens agradaria és que aquests Consells fossin realment una eina de 
participació, i de participació de persones assessores i de persones expertes, perquè pensem  que 
realment va en la línia del que hem estat comentant, de fomentar la participació, de fomentar, com 
també comentàvem que tenim una societat civil amb molta vàlua i per tan independentment de les 
persones, de quines feines ocupin, si que defensem que són gent experta, per tant aquests consells 
assessors i aquests consells de participació demanem que es reuneixin de forma periòdica i que 
realment se'ls pugui tenir en compte a l'hora de tirar endavant decisions per la ciutat. Per exemple, el 
Consell Assessor aquest de Medi Ambient ens agradaria que es reunís i que opines al voltant de 
l'afectació del nou camp de futbol que es vol fer a  Palou o del Pla Director Urbanístic .  

Alcalde: Moltes gràcies. Alguna altra intervenció? En tot cas té la paraula el regidor de Medi Ambient, 
en aquest cas com a ponent que no ha intervingut al principi perquè ens semblava que no feia falta, 
però té dret òbviament a replicar. 

Senyor Camps: No, només comentar que el Consell Assessor de Medi Ambient es va crear, va néixer, 
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el febrer del 2014, que per tant va començar en aquest format, abans ja existia el Consell de Medi 
Ambient, la primera sessió crec recordar que es va produir el mes d'abril, i llavors, alhora de, com que 
porta la composició dels experts que havien de formar part del Consell doncs va ser també un acord 
dels Grups que llavors hi havia aquí representants en el Consistori i atès que  tots van manifestar la 
voluntat de continuar, hem decidit, o vam acordar, i aquesta és la proposta, que aquestes persones 
que formen part de diferents àmbits, doncs puguin continuar formant part com així ha estat la seva 
voluntat del Consell de Medi Ambient. I és clar, quan parlem nosaltres fèiem el llistat de quin són els 
àmbits en els quals doncs necessitem experts, ens semblava compartint l'opinió de la Núria, que hi 
hagi tècnics de les empreses que porten temes tants importants des del punt de vista ambiental, com 
l'aigua o l'energia elèctrica, doncs poguessin formar part, formessin part, d'aquest consell de Medi 
Ambient, així ho vam creure nosaltres a la proposta que vam fer, però que ja dic, va ser una proposta 
fruit també d'escoltar les opinions i les aportacions que es van fer des de tots els Grups Municipals . 

De totes maneres també manifestar que els estatuts preveuen encara que es pugui incrementar en 
algun membre més el Consell de Medi Ambient, i si amb el pas del temps, en el decurs del temps, 
doncs podem incrementar amb més experts d'altres àmbits que no tinguem coberts en el propi Consell 
així ho podrem fer-ho. I per altra part els temes en el Reglament del propi Consell ja figura com s 'ha de 
procedir alhora dels temes a tractar en el Consell de Medi Ambient, i agraïm també com vam fer en el 
darrer concretament, doncs que es van tractar temes que havien estat proposats, i es van debatre en 
el si del Consell. Aquesta és la nostra voluntat i aquesta és la funció d'aquest òrgan. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per tant, si no hi ha cap altra intervenció de rèplica passaríem a votació    

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

Alcalde: Passaríem a l'Àrea de Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, el punt número 
14, és un dictamen a partir del qual es rescindeix el contracte d'arrendament del Teatre Auditori a 
l'empresa Granollers Escena  
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14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DICTAMEN RELATIU A LA RESCISIÓ DEL CONTRACTEDICTAMEN RELATIU A DICTAMEN RELATIU A LA RESCISIÓ DEL CONTRACTEDICTAMEN RELATIU A DICTAMEN RELATIU A LA RESCISIÓ DEL CONTRACTEDICTAMEN RELATIU A DICTAMEN RELATIU A LA RESCISIÓ DEL CONTRACTE    
DDDD''''ARRENDAMENT DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS A LARRENDAMENT DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS A LARRENDAMENT DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS A LARRENDAMENT DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS A L''''EMPRESA GRANOLLERSEMPRESA GRANOLLERSEMPRESA GRANOLLERSEMPRESA GRANOLLERS    
ESCENAESCENAESCENAESCENA,,,,    SL APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE DIASL APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE DIASL APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE DIASL APROVAT PER LA JUNTA DE GOVERN DE DIA    5555    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DE    2011201120112011,,,,    IIII    
CONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENT ,,,,    APROVAR LAPROVAR LAPROVAR LAPROVAR L''''ADSCRIPCIÓ DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERSADSCRIPCIÓ DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERSADSCRIPCIÓ DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERSADSCRIPCIÓ DEL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS    
COM EQUIPAMENT DE TITULARITAT MUNICIPAL A LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERSCOM EQUIPAMENT DE TITULARITAT MUNICIPAL A LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERSCOM EQUIPAMENT DE TITULARITAT MUNICIPAL A LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERSCOM EQUIPAMENT DE TITULARITAT MUNICIPAL A LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS    
ESCENAESCENAESCENAESCENA,,,,    SLSLSLSL

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Que Granollers Escena, S.L. des del moment de la seva constitució l’any 2001 té arrendat 
l’edifici del Teatre Auditori per resolució d'alcaldia núm 1083 de 28 de desembre, propietat de 
l’Ajuntament de Granollers i que va ser renovat per darrera vegada per un període de 25 anys, segons 
l'acord adoptat per la Junta Local de Govern en sessió celebrada el dia 5 de desembre de 2011, 
signant-se en aquesta mateixa data el corresponent contracte d'arrendament del tipus "ús diferent de 
l'habitatge".

Que durant tot aquest període l’arrendament ha permès a la societat municipal l’explotació comercial 
de l’edifici, amb l’objectiu d’oferir programacions culturals diverses i de qualitat .
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Què, l'arrendament contemplava la finca de titularitat de l'Ajuntament de Granollers situada al carrer 
de Torres i Bages, núm, 50 d’aquesta ciutat i que consta, entre d’altres, de les parts següents: Sala 
Gran, Sala Petita, annexa esquerre amb el camerinos, oficines, espais de magatzem i de serveis 
diversos  i Sala Oberta, Vestíbul de distribució de planta i pis, annexa dret planta soterrani amb espais 
per a magatzems, sastreria, bugaderia amb una superfície total aproximada de 3.700 m2 inclosos els 
espais externs que envolten l'edifici  i maquinària per al funcionament de l'equipament, qualificada de 
bé patrimonial per acord plenari de dia 22 de desembre de 2001. 

Que la interpretació lògica de l’execució en el moment de la inversió inicial va ser la gestió per 
arrendament atès que es va aplicar la deducció fiscal de l’IVA pel seu import total. En base a aquella 
interpretació fiscal, pacífica i acceptada per l’Agència tributària, s’ha establert un període de 
consolidació d’ingressos amb IVA per un període que excedeix els 10 anys; motiu pel qual 
l’Ajuntament ha acomplert amb els requisits fiscals de la deducció inicial . 

Que la nova interpretació de les liquidacions de l'IVA establertes per l'Agència tributària preconitzen 
una menor possibilitat de deducció de determinades inversions, motiu pel qual és necessari modificar 
el règim inicial per un més adequat a la gestió interna i més adient als canvis de doctrina i normatius 
del tribut.

SegonSegonSegonSegon. Que, Granollers Escena, S.L és una societat mercantil de responsabilitat limitada, formalitzada 
en escriptura pública atorgada pel Notari de Granollers Javier Franch Valverde, el dia 14 de novembre 
de 2001, i que té, entre altres, com a objecte social "la organització, coordinació i gestió i 
administració dels equipaments culturals municipals que li siguin adscrits", tal com determina l'article 
núm. 2.d) dels seus estatuts reguladors. 

Així, d'acord amb l'ideari general que va concebre la seva fundació i conforme estableix l'article 2n 
dels seus estatuts,  GESL és una societat receptora de les adscripcions i/o drets d'aprofitament i, en 
especial, dels encàrrecs de gestió que tinguin a veure amb els objectius marcats en els seus estatuts. 
Aquest és el cas de l'equipament cultural Teatre Auditori de Granollers, un centre d'exhibició i creació 
cultural. 

És per aquest motiu que és voluntat  de l'Ajuntament de Granollers adscriure aquests béns de domini 
públic a la societat per al compliment dels seus fins . D'acord amb l’article 214 del Decret 179/1995 que 
aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals s’estableix que els béns de domini 
públic adscrits per les entitats locals a les societats mercantils amb capital íntegrament públic per al 
compliment de les seves finalitats, conservaran la seva qualificació jurídica originària i l'adscripció no 
implicarà transmissió del domini ni desafectació . 

És a dir, que l'adscripció no suposa el canvi de propietat de l’edifici per part de l’Ajuntament de 
Granollers, i per tant, segueix sent aquest el responsable de l’assegurança de Continents i Continguts 
de l'edifici per un valor de 3.000.000,00 euros, i Granollers Escena, S.L. de les assegurances de 
Responsabilitat Civil en motiu de la seva activitat per un valor d '1.800.000,00 euros.

Que l’adscripció no suposo cap alteració en el procediment actual pel que fa al manteniment de 
l'edifici a càrrec de Granollers Escena, S.L. i la nova inversió a fer a càrrec de l'Ajuntament de 
Granollers que de manera anual adscriurà les inversions realitzades cada any a la societat, motiu pel 
qual, el proper Consell d'administració de la societat formuli el pressupost per a l’exercici del 2015 
sense la consignació de l'import de 255.000,00 euros corresponents al lloguer de l’edifici del Teatre 
Auditori de Granollers.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Que, per tant, tal com s'ha fet amb altres equipaments de titularitat municipal en què s'han 
adscrits a empreses municipals, per part de l'Ajuntament de Granollers es considera oportú procedir a 
l'adscripció de la finca ocupada pel Teatre Auditori de Granollers a la societat municipal Granollers 
Escena, SL, per a què desenvolupi tant la gestió patrimonial íntegra com la gestió operativa, prèvia la 
rescisió del contracte d'arrendament que s'ha fet esment.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Vista la memòria descriptiva emesa pel Servei d'Obres i Projectes de l'Àrea Territorial, sobre 
l'edifici del Teatre Auditori com edifici aïllat, situat en una parcel·la delimitada pels carrers d'Espanya, 
Gregori Alsina, Ponent i Torras i Bages, amb una superfície construïda de 6.624,11 m2,  i que d'acord 
amb l'informe emès el dia 15 de desembre de 2015 pel Cap de Servei de Gestió Tributària, el valor 
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cadastral total de l'immoble és de 3.319.545,85 euros. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Atès l'informe emès per la Intervenció el dia 14 de desembre de 2015 sobre els efectes 
comptables per a la cessió o adscripció d'un bé municipal a una empresa municipal, on es contempla 
el tractament ordinari de les adscripcions previst a la Instrucció de comptabilitat com a un procediment 
ordinari d'ús dels béns municipals.

SisèSisèSisèSisè....    Atès que les adscripcions esmentades confereixen a la societat municipal Granollers Escena, 
S.L, un dret d'ús sobre aquests béns sense cap contraprestació, la qual cosa, fa que la societat haurà 
de fer-ho constar en l'actiu del seu balanç, el valor atribuïble d'aquests drets, d'acord amb allò que 
estableix el Pla General de Comptabilitat, aprovat per RD 1514/2007, de 16 de novembre. 

SetèSetèSetèSetè.... Atès allò que disposa l'art. 214.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació als art. 215 i 216 del mateix text 
legal, quan diu: "Els béns de domini públic adscrits pels ens locals a aquest tipus de societats per al 
compliment dels seus fins conserven la qualificació jurídica originària i l'adscripció no implica 
transmissió del domini ni desafectació".

    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 rescisió del contracte d'arrendament del tipus "ús diferent del habitatge" del Teatre 
Auditori de Granollers  a l'empresa Granollers Escena, SL, amb NIF núm. B-62722442, amb domicili al 
carrer Torras i Bages núm. 50 de Granollers, que va ser aprovat per la Junta de Govern de dia 5 de 
desembre de 2011, amb efectes a partir del proper dia 1 de gener de 2016.

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar l'adscripció de l'espai de titularitat municipal ubicats en l'equipament cultural del 
Teatre Auditori de Granollers que s'ha descrit en l'antecedent quart anterior, a la societat municipal 
Granollers Escena, S.L, que serà gestionat d'acord amb les previsions dels seus estatuts reguladors, i 
per donar compliment als seus fins, amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2016 i sense termini, 
per un valor cadastral total de 3.319.545,85 euros.

TercerTercerTercerTercer ....    Fer constar a l'Inventari de Bens de la Corporació, la valoració i l'adscripció de l'espai Teatre 
Auditori de Granollers que s'ha fet esment, als efectes que disposen els art. 215 i 216 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals .

QuartQuartQuartQuart....    Notificar aquest acord a la societat municipal Granollers Escena, S.L i al Servei de Patrimoni 
d'aquest Ajuntament. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi ha sol·licitades intervencions però si hi ha sol·licitada votació, si 
ningú em diu el contrari  

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

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar, el punt número 
15, és un dictamen que fa referència a la prestació de servei de transport adaptat per persones 
residents a Granollers en desplaçament a centres ocupacionals o d'atenció especialitzada ubicats a la 
resta de la comarca o a Barcelona. Endavant
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15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELAPROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL    
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I LCONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LAAJUNTAMENT DE GRANOLLERS PER A LA    
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE LES PERSONES RESIDENTS APRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE LES PERSONES RESIDENTS APRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE LES PERSONES RESIDENTS APRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT DE LES PERSONES RESIDENTS A    
GRANOLLERS EN ELS DESPLAÇAMENTS A CENTRES OCUPACIONALS O CENTRES DE DIAGRANOLLERS EN ELS DESPLAÇAMENTS A CENTRES OCUPACIONALS O CENTRES DE DIAGRANOLLERS EN ELS DESPLAÇAMENTS A CENTRES OCUPACIONALS O CENTRES DE DIAGRANOLLERS EN ELS DESPLAÇAMENTS A CENTRES OCUPACIONALS O CENTRES DE DIA    
DDDD''''ATENCIÓ ESPECIALITZADA UBICATS AL VALLÈS ORIENTAL I BARCELONA PER LATENCIÓ ESPECIALITZADA UBICATS AL VALLÈS ORIENTAL I BARCELONA PER LATENCIÓ ESPECIALITZADA UBICATS AL VALLÈS ORIENTAL I BARCELONA PER LATENCIÓ ESPECIALITZADA UBICATS AL VALLÈS ORIENTAL I BARCELONA PER L ''''ANYANYANYANY    2016201620162016

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 
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 24 de novembre de 2015 el Consell Comarcal del Vallès Oriental ens notifica a l'Ajuntament 
via EACAT (E/007384-2015) 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 el Ple 09/2015, de 18 de novembre de 2015 va prendre l'altres l'acord d'aprovació 
del contingut i signatura del conveni de col·laboració amb l 'Ajuntament de Granollers en relació amb el 
servei de transport adaptat.

Els tècnics de l'ajuntament valoren necessari el fet de continuar prestant els servei d'acord a les 
necessitats actuals que actualment són quatre usuaris a diferents destinacions d'acord amb el detall 
següent:

Ruta : CDIA 00A-CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès: 1 usuari�

Ruta: CDIA 05A-CDIA Valldoriolf, La Roca del Vallès: 1 usuari�

Ruta: ASPACE-Poble Nou, Barcelona: 1 usuari�

Ruta: ASPACE-Badalona, Badalona: 1 usuari�

El cost pressupostat per aquestes rutes per l'Ajuntament de Granollers serà de 29.677,06€ pel període 
de 1 de gener fins al 31 de desembre de 2016.

Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida  H461.23114.22300 o equivalent que li correspongui per 
a l'exercici pressupostari 2016 on es preveu crèdit suficient per atendre aquesta despesa.

El cap del Servei de Serveis Socials ha emès un informa favorablement sobre el contingut i del 
conveni.
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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 .

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 la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l'Ajuntament de Granollers 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, Badalona i Barcelona per l'any 2016, el text íntegre 
del qual és el següent:

""""CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN RELACIÓ AMB ELCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN RELACIÓ AMB ELCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN RELACIÓ AMB ELCONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS EN RELACIÓ AMB EL    
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SERVEI TRANSPORT ADAPTAT PER A L’ANYSERVEI TRANSPORT ADAPTAT PER A L’ANYSERVEI TRANSPORT ADAPTAT PER A L’ANYSERVEI TRANSPORT ADAPTAT PER A L’ANY     2016201620162016    

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 NI N T E R V E N E NI N T E R V E N E NI N 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 
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     

I. Que el Consell Comarcal del Vallès Oriental gestiona, des de fa uns anys, diverses rutes de transport adaptat 
de competència de l’Ajuntament de Granollers per regular les condicions de la prestació del servei públic de 
transport adaptat als residents d’aquest municipi en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia 
d’atenció especialitzada ubicats al Vallès Oriental i Barcelona . 

II. Que en l’any 2015, l’Ajuntament de Granollers ha manifestat la seva voluntat que el Consell Comarcal continuï 
prestant el servei públic de transport adaptat esmentat en el punt precedent per a l’any  2016. 

III. Que és de l’ interès d’ambdues parts establir un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Granollers per a la prestació del servei de transport adaptat als residents d’aquest 
municipi en els desplaçaments a centres ocupacionals o centres de dia d’atenció especialitzada ubicats al Vallès 
Oriental i Barcelona. 

Les parts signatàries posen de relleu que aquest instrument es fonamenta en les següents  3 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUESCONSIDERACIONS JURÍDIQUESCONSIDERACIONS JURÍDIQUESCONSIDERACIONS JURÍDIQUES     

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. La Cartera de serveis socials per l’any  2016 encara no ha estat aprovada. 

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 
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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. 

D’acord amb les manifestacions i les consideracions jurídiques exposades, les parts compareixents atorguen 
aquest conveni de col·laboració interadministrativa que subjecten als següents , 

PACTESPACTESPACTESPACTES    

PrimerPrimerPrimerPrimer....    ObjecteObjecteObjecteObjecte     
Aquest conveni té per objecte establir la 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....    Característiques del serveiCaracterístiques del serveiCaracterístiques del serveiCaracterístiques del servei     
Les característiques del servei són les següents : 
a) Nombre d’usuaris que fan ús del servei : 4 persones. 

b) Dades de les rutes de les quals es fa ús : 

1. Nom de la ruta: CDIA 00A- CDIA la Vinyota, Mollet del Vallès 
Nombre d’usuaris: 1 

2. Nom de la ruta: CDIA 05A- CDIA Valldoriolf, la Roca del Vallès 
Nombre d’usuaris: 1 

3. Nom de la ruta: ASPACE- Poble Nou, Barcelona 
Nombre d’usuaris: 1 

4. Nom de la ruta: ASPACE- Badalona, Badalona 
Nombre d’usuaris: 1 

TercerTercerTercerTercer ....    Règim econòmicRègim econòmicRègim econòmicRègim econòmic     
L’Ajuntament ha d’abonar al Consell Comarcal la quantitat de vint-i-nou mil sis-cents setanta-set euros amb sis 
cèntims (29.677,06 EUR), d’acord amb el detall següent: 
a) Catorze mil vuit-cents trenta-vuit euros amb cinquanta-tres cèntims (14.838,53 EUR) en el moment de la 
formalització del conveni. 

b) Catorze mil vuit-cents trenta-vuit euros amb cinquanta-tres cèntims (14.838,53 EUR) no més enllà del 15 de 
gener de 2017. 

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

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’aquest conveni . 

QuartQuartQuartQuart ....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència     
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes des de l’1 de gener de 
2016 fins el 31 de desembre de 2016, sens perjudici de les obligacions establertes en el règim econòmic . 

CinquèCinquèCinquèCinquè....    ExtincióExtincióExtincióExtinció     
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Aquest conveni s’extingeix per les causes següents : 
Les causes d’extinció del conveni són les següents : 
a) L’acord entre les parts. 
b) El compliment del termini establert en el conveni. 
c) La impossibilitat del compliment de l’objecte del conveni . 
d) La manca de finançament o de disponibilitat pressupostària . 
e) La pèrdua de competència per qualsevol de les parts . 

SisèSisèSisèSisè....    Ordre jurisdiccionalOrdre jurisdiccionalOrdre jurisdiccionalOrdre jurisdiccional     
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les incidències que puguin 
derivar-se d’aquest conveni. 
I, convenint, a ambdues parts la formalització d’aquest conveni el 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 29.677,06€, amb càrrec a 
l'aplicació pressupostària H461.23114.22300 'Transports adaptats', o partida equivalent del 
pressupost de despeses de Serveis Socials per a l'any 2016, corresponent al pagament corresponent 
a l'Ajuntament de Granollers en el marc del present conveni a favor del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental per a la prestació del servei esmentat. 

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Efectuar un primer pagament al Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb CIF P5800010J,  
de la quantitat 14.838,53€ (50% de l'import total) en el moment de la formalització del conveni i un 
segon pagament del 50% restant (14.838,53€) no més enllà del 15 de gener de 2017. Ambdós 
ingressos s'han d'efectuar al compte corrent 2013 0046 82 0200998227 de Catalunya Banc, SA.

QUARTQUARTQUARTQUART.... Facultar a l'alcalde pel desenvolupament del present Conveni, i aprovar i signar els actes 
que suposin addendes i actes relacionats amb el mateix.

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

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

Alcalde: Moltes gràcies, aquí si no ho tinc mal anotat ja sol·licitada votació també. Doncs no, 
unanimitat. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Per tant passem al punt número 16, que és un dictamen a partir del qual s'aprova la 
incorporació de l'Ajuntament a la Fundació El Xiprer - Vallés Oriental. Endavant  

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA INCORPORACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE    
GRANOLLERS EN LA  FUNDACIÓ EL XIPRER VALLÈS ORIENTALGRANOLLERS EN LA  FUNDACIÓ EL XIPRER VALLÈS ORIENTALGRANOLLERS EN LA  FUNDACIÓ EL XIPRER VALLÈS ORIENTALGRANOLLERS EN LA  FUNDACIÓ EL XIPRER VALLÈS ORIENTAL,,,,    ACCEPTAR ELS ESTATUTSACCEPTAR ELS ESTATUTSACCEPTAR ELS ESTATUTSACCEPTAR ELS ESTATUTS    
DE LA FUNDACIÓDE LA FUNDACIÓDE LA FUNDACIÓDE LA FUNDACIÓ ,,,,        I NOMENAR EL REPRESENTANT MUNICIPALI NOMENAR EL REPRESENTANT MUNICIPALI NOMENAR EL REPRESENTANT MUNICIPALI NOMENAR EL REPRESENTANT MUNICIPAL ....

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

En data 8 de juliol de 2015, es va constituir davant del Notari Jose Luis Criado Barragan la 
Fundació El Xiprer Vallés Oriental .

La Fundació, se subjecta al règim establert per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu  a les persones jurídiques
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Els Estatuts de la Fundació preveuen la creació d’un òrgan de govern en el seu article  15:

“Article 15. El Patronat 

El Patronat és l’òrgan de govern i administració de la Fundació, la representa i gestiona, i 
assumeix totes les funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals . 

Article 16. Composició del Patronat i requisits per a ser-ne membre 

El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques i/o jurídiques i constituït per nou 
(9.-) patrons. 

Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es 
trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i 
no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per 
delictes de falsedat. 

Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la 
persona en qui recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona 
que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.”

Així mateix l’article 17 in fine dels referits estatuts diuen de forma literal que entre el futurs 
patrons... “ Un membre del PatronatUn membre del PatronatUn membre del PatronatUn membre del Patronat    ((((1111.-).-).-).-)    serà la persona qui ostenti el càrrec de regidor deserà la persona qui ostenti el càrrec de regidor deserà la persona qui ostenti el càrrec de regidor deserà la persona qui ostenti el càrrec de regidor de    
Serveis Socials de l’Ajuntament de GranollersServeis Socials de l’Ajuntament de GranollersServeis Socials de l’Ajuntament de GranollersServeis Socials de l’Ajuntament de Granollers    en el moment de la designació, o càrrec de 
l’òrgan de govern municipal que en un futur el pogués substituir també en el moment de la 
designació.”.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

I- La Disposició Addicional segona de la LLei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, en la seva modificació per la  Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local diu el següent : 

“ Disposición adicional novena Redimensionamiento del sector público local“ Disposición adicional novena Redimensionamiento del sector público local“ Disposición adicional novena Redimensionamiento del sector público local“ Disposición adicional novena Redimensionamiento del sector público local

1111....    Las Entidades Locales del artículo 3.1 de esta Ley y los organismos autónomos de ellas 
dependientes no podrán adquirir, constituir o participar en la constitución, directa o 
indirectamente, de nuevos organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, 
unidades y demás entes durante el tiempo de vigencia de su plan económico-financiero o de su 
plan de ajuste.

Las entidades mencionadas en el párrafo anterior durante el tiempo de vigencia de su plan 
económico-financiero o de su plan de ajuste no podrán realizar aportaciones patrimoniales ni 
suscribir ampliaciones de capital de entidades públicas empresariales o de sociedades 
mercantiles locales que tengan necesidades de financiación. Excepcionalmente las Entidades 
Locales podrán realizar las citadas aportaciones patrimoniales si, en el ejercicio presupuestario 
inmediato anterior, hubieren cumplido con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda 
pública y su período medio de pago a proveedores no supere en más de treinta días el plazo 
máximo previsto en la normativa de morosidad.”

Tot i aquesta limitació, l’Ajuntament de Granollers pot formar-ne part per tres raons de caire 
eminentment jurídiques:

En primer lloc perquè no hi ha aportació patrimonial.

En segon lloc perquè l’Ajuntament no crea la fundació, sinó que la fundació ja està creada i és 
de de la data del present acord que en forma part.

En tercer lloc, perquè la fundació, no és ni municipal ni del sector públic, no consolida a efectes 
SEC amb l’Ajuntament de Granollers i es subjecta estrictament al Dret Privat .

Al mateix temps, pel que fa als fins fundacionals, aquests tenen una clara connexió amb les 
competències municipals: 

II- 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 



68

d'altres. 

III- L'article 25.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, 
estableix que és competència municipal la evaluació i informació de situacions de necessitat 
social i la atenció immediata a persones en situació o risc d 'exclusió social.

IV- L'article 66.3.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, que s'estableix la competència municipal en 
matèria de prestació dels Serveis Socials i de promoció i reinserció social .

V- En aquest sentit, els estatuts de la fundació estableixen uns fins socials  

Article 5. Finalitats i activitats fundacionals  

A) La Fundació té per missió: Acollir i acompanyar les persones, creant un espai de pau i 
respecte on poder compartir entre tots i per tots el que som i el que tenim, dedicant especial 
atenció als qui pateixen situacions de fragilitat , precarietat i exclusió social . 

B) Els objectius de la Fundació són: 

o Que la persona sense llar se senti acollida, escoltada i acompanyada. 

o Que les persones amb economia precària rebin el suport alimentari que necessiten amb 
dignitat. 

o Trencar amb la solitud, possibilitar el restabliment de relacions interpersonals i potenciar la 
participació i el diàleg. 

o Crear hàbits de responsabilitats individual i grupal . 

o Vetllar per l’acompanyament personal, social i laboral, quan sigui possible, de les persones 
ateses perquè facin el procés necessari per arribar a la seva autonomia. 

o Acompanyar en els processos de rehabilitació de les persones que ho demanen. 

o Coordinar i formar els voluntaris que col·laboren en el centre , procurant espais de participació. 

o Potenciar el diàleg intercultural. 

o Sensibilitzar les persones en la implicació i la presa de consciència, el posicionament i el 
compromís envers aquelles situacions individuals, col·lectives i/o estructurals d’injustícia, 
pobresa, marginació, vulneració de drets o exclusió. 

C) La relació anterior no té un caràcter limitatiu ni estableix un ordre de prelació entre les 
activitats enumerades. 

D) La Fundació podrà dur a terme les seves activitats per ella mateixa o en col·laboració amb 
altres entitats, públiques o privades. 

E) Un dels principis vertebradors de la Fundació, ha estat buscar que les persones que 
s’apropen al projecte es comprometin amb el dia a dia de la Fundació a aportar voluntàriament 
tant el seu temps com aportacions econòmiques per fer possible un compartir i un ajut a les 
persones que ho necessiten. Això ha fet que el projecte estigui format en pràcticament la seva 
totalitat per voluntaris. 

Per tot això la Fundació vetllarà per què el voluntariat sigui el seu motor de funcionament, 
intentant evitar la professionalització excessiva que s’allunyaria de l’objectiu per el què es crea 
la Fundació: Compartir el que som i el què tenim. 

F) Totes les activitats desenvolupades per la Fundació no desvirtuaran l’interès general de la 
Fundació ni el seu caràcter no lucratiu. 

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’hauran de dur a terme segons les 
normes que les regulin específicament, mitjançant la obtenció, si s’escau dels permisos o 
llicències pertinents. 

G) La Fundació explotarà tots els seus actius per tal d’aplicar els rendiments que obtingui per al 
millor acompliment de les finalitats fundacionals . 

H) La Fundació administrarà i gestionarà les donacions i subvencions obtingudes per a la 
consecució de les seves finalitats, podent signar, si és el cas, convenis de col·laboració 
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empresarial de patrocini. 

I) En cas de que es produeixi la donació a la Fundació de béns que no es puguin utilitzar 
directament per les activitats de la Fundació, com per exemple: accions, participacions socials, 
títols, valors i altres tipus d’instruments financers, joies, pedres precioses, obres d’art, béns 
immobles etc... la Fundació els materialitzarà en diners per dedicar-los a les finalitats 
fundacionals. 

J) La Fundació exerceix les seves funcions principalment des de la comarca del Vallès Oriental, 
sense perjudici d’exercir-les també a la resta de l’Estat, així com arreu del món on pugui servir 
com a instrument per a la consecució del seu objecte fundacional .” 

En base d’aquests antecedents i d’acord amb els arts 57 de la LRBRL i 38 del Reglament 
d’Organització i Funcionament dels Ens Locals.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Aprovar la incorporació de l’Ajuntament de Granollers en la  Fundació El Xiprer Vallès 
Oriental.

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Acceptar els Estatuts de la Fundació, segons documentació adjunta. 

TERCERTERCERTERCERTERCER.- Facultar per acords successius, a l’Alcalde de Granollers per nomenar el 
representant de l’Ajuntament de Granollers a l’esmentada Fundació.

QUARTQUARTQUARTQUART.- Nomenar la 5ª Tinent d’Alcalde i Regidora de Salut Pública, Serveis Socials i Igualtat 
representant de l’Ajuntament de Granollers en la Fundació i requerir-la a què accepti de forma 
expressa el nomenament.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ.-.-.-.- Comunicar el present acord a la Secretaria de l govern de la Fundació als efectes de 
la seva protocolització i inscripció al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia 
de la Generalitat de Catalunya. 

Alcalde: Sembla ser que per gestos hem refet la unanimitat en aquest cas. Tothom hi està a favor? Per 
tant aprovat aquest punt. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
 

Alcalde: Passem a les mocions, senyor Secretari  

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

17171717....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ERCERCERCERC----AG ENAG ENAG ENAG EN    
SUPORT A LA MANIFESTACIÓ “MAI MÉS”SUPORT A LA MANIFESTACIÓ “MAI MÉS”SUPORT A LA MANIFESTACIÓ “MAI MÉS”SUPORT A LA MANIFESTACIÓ “MAI MÉS”....    NI TERRORISMENI TERRORISMENI TERRORISMENI TERRORISME,,,,    NI GUERRANI GUERRANI GUERRANI GUERRA,,,,    NI FEIXISMENI FEIXISMENI FEIXISMENI FEIXISME,,,,    NINININI    
RETALLADA DE LLIBERTATSRETALLADA DE LLIBERTATSRETALLADA DE LLIBERTATSRETALLADA DE LLIBERTATS....    PER LA PAUPER LA PAUPER LA PAUPER LA PAU,,,,    LA JUSTÍCIA SOCIAL I ELS DRETS HUMANS AQUÍLA JUSTÍCIA SOCIAL I ELS DRETS HUMANS AQUÍLA JUSTÍCIA SOCIAL I ELS DRETS HUMANS AQUÍLA JUSTÍCIA SOCIAL I ELS DRETS HUMANS AQUÍ    
I ARREUI ARREUI ARREUI ARREU

El Secretari llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 
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Conscients que els moments que estem vivint a escala internacional resulten convulsos en molts 
àmbits, i que moltes vegades les respostes polítiques no s’adeqüen a un marc de pau, justícia social i 
drets humans.

Conscients que el terrorisme internacional pren noves formes de violència que sacsegen països veïns 
i llunyans, amb milers de víctimes civils innocents, com a París aquest mes de novembre o a Síria, 
l’Afganistan, Ucraïna, l’Iraq, Eritrea o Líbia d’un temps ençà.

Conscients que la societat catalana, fins i tot amb grans mobilitzacions al carrer, segueix apostant per 
la cultura de la pau i la no violència, pel respecte a la multiculturalitat, pels drets i les llibertats.

Conscients que hem de garantir la convivència pacífica i dialogant als nostres pobles i ciutats .

És per tot l’exposat que proposem al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents:

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Declarar el nostre terme municipal favorable al manifest i a la manifestació “Mai més” .

SegonSegonSegonSegon....    Manifestar el rebuig al terrorisme, la guerra, el feixisme i la retallada de llibertats .

TercerTercerTercerTercer ....    Manifestar el compromís per la pau, la llibertat, la fraternitat, la solidaritat, la justícia global i la 
laïcitat de les institucions i la llibertat religiosa de les persones .

QuartQuartQuartQuart....    Informar la població d’aquesta moció.

CinquèCinquèCinquèCinquè....    Instar la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat i la Unió Europea a tenir en compte 
l’opinió dels municipis en les respostes polítiques internacionals .

SisèSisèSisèSisè....    Fer arribar aquesta moció al Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de Granollers per tal 
que estudiï la possibilitat de contribuir econòmicament al finançament de les activitats al voltant de 
“Mai Més”.

SetèSetèSetèSetè....    Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, a les Diputacions de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, a la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies, a la Federació Catalana de Municipis i a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques. 

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,,,,    
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PA i PPPA i PPPA i PPPA i PP;;;;    i  li  li  li  l ''''abstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal C ''''ssss....

17171717....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL LA CRIDA PER    
GRANOLLERS CUP PER UNA ACCIÓ LOCAL CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I EN DEFENSAGRANOLLERS CUP PER UNA ACCIÓ LOCAL CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I EN DEFENSAGRANOLLERS CUP PER UNA ACCIÓ LOCAL CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I EN DEFENSAGRANOLLERS CUP PER UNA ACCIÓ LOCAL CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I EN DEFENSA    
DELS ECOSISTEMES I LA SALUTDELS ECOSISTEMES I LA SALUTDELS ECOSISTEMES I LA SALUTDELS ECOSISTEMES I LA SALUT ....

Atès que la contaminació ambiental és un dels principals riscos que afronten els ecosistemes, la 
humanitat i les ciutats del Segle XXI. Atès que la ciutat de Granollers, pels elevats nivells de 
contaminació en diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres 
(PM10) que superen els de la Directiva Europea sobre qualitat de l’aire forma part de la Zona de 
Protecció Especial de l’ambient atmosfèric.

Atès que segons el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental reduir l'exposició mitja de PM10 
als valors recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (el màxim establert per la Directiva 
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2008/50/CE és de 40 µgr/m3, mentre el recomanat per l'OMS és de 20 µgr/m3) evitaria a Catalunya 
3.500 morts prematures, 1.800 ingressos hospitalaris per causes cardiorespiratòries, 5.100 casos de 
bronquitis crònica en adults i 31.100 casos de bronquitis agudes en nens a més de 54.000 crisis 
d'asma anuals. Atès que, podem afirmar doncs que ens trobem davant una epidèmia invisible que 
requereix un abordatge immediat des del punt de vista de la salud pública.

Atès que, conseqüència de l'efecte dels gasos hivernacle (GEH), les temperatures mitjanes globals 
han augmentat 0,8ºC des de l’inici de la Revolució Industrial, provocant un increment de fenòmens 
meteorològics extrems de conseqüències devastadores. Atès que el canvi climàtic està danyant els 
ecosistemes i posant en perill els mitjans de vida i la salud de milions de persones arreu del planeta .

Atès que la Cimera del Clima de París ha conclòs sense els acords vinculants imprescindibles per 
evitar que la temperatura global del planeta pugi més de dos graus durant aquest segle, i encara 
menys per a assolir l'objectiu de la Unió Europea de fixar el límit en un grau i mig. Atès que, tot i això, 
en la Declaració del Món Local sobre canvi climàtic de París del passat 4 de desembre es reconeix 
“que el canvi climàtic és el nostre repte comú i que l'avanç de les solucions climàtiques és una 
responsabilitat compartida, i una qüestió de drets, igualtat i justícia social” així com que “continuar en 
la mateixa trajectòria d'emissions de gasos d'alt efecte hivernacle ens aboca al desastre per als 
nostres fills, el medi ambient i la biodiversitat mundial”, per tant conclou la declaració que “actuar 
contra el canvi climàtic és l 'únic camí a seguir. Atès que les ciutats de tot el món són la llar de la meitat 
de la població mundial i les seves activitats generen 2/3 de les emissions de gasos d'efecte hivernacle 
globals, recau sobre els governs locals un paper important per assolir un futur baix en carboni”. La 
declaració entre d'altres compromet als alcaldes a “elaborar i aplicar estratègies participatives de 
resiliència i plans d'acció per adaptar-se a la creixent incidència dels riscos relacionats amb el clima”

Atès que el 29 d'abril del 2014 el Ple de l'Ajuntament es va adherir per unanimitat a la Declaració de 
Vilanova i la Geltrú, sorgida en la 14a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, en la que s'acorda “preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos 
relacionades amb els impactes del clima –inundacions, precipitacions intenses, incendis, tornados i 
mànegues, temperatures extremes i onades de calor, episodis de sequera–,sobre els ecosistemes 
terrestres i els sistemes urbans –increment de l’efecte illa de calor–, i els seus efectes sobre 
l’agronomia, el verd urbà, l’entorn rural, la salut de la població i sobre el turisme”, així com “actuar per 
una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua” amb accions “per un ús eficient del recurs hídrics i 
per l’increment i la garantia de la disponibilitat de fonts d’abastament en qualitat i quantitat, l’augment 
dels recursos complementaris, la protecció i recuperació dels aqüífers” .

Atès que el 29 de juliol del 2014 el Ple de l'Ajuntament de Granollers va aprovar per unanimitat 
adherir-se a la iniciativa de la Comissió Europea, “Alcaldes per l’adaptació”; iniciativa que compromet 
als ajuntaments adherits a elaborar una estratègia d'adaptació local, inclosos els resultats de 
l'avaluació de riscos i vulnerabilitats, que determini clarament les responsabilitats i recursos i que 
presenti les mesures d'adaptació.

Atès que, tot i la manca d'acord entre estats en la Cimera del Clima, els ajuntaments no poden restar 
impassibles davant els riscos que amenacen el planeta, i eximir-se de la responsabilitat que tenen 
davant la seva ciutadania.

Atès que la necessitat d'actuar és urgent, i és imprescindible anar més enllà de les mesures que 
s'estan portant a terme en matèria d'eficiència i estalvi energètic, del del grup municipal de la Crida 
per Granollers – CUP, fent nostra la màxima “pensa globalment i actua localment”, proposem al Ple els 
següents acords.

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

1. Redactar i aprovar de manera participativa a través del Consell Municipal de Medi Ambient un pla 
local contra el canvi climàtic .

2. Descarbonitzar els pressupostos municipals. Fer l’assignació d’emissions de carboni a cada servei, 
dependència o activitat municipal o subvencionada per l'Ajuntament. Reduir les emissions de CO2 
d’acord amb el pla local contra el canvi climàtic .
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3. Elaborar i publicar un estudi d'emissions de carboni i altres GEH, així com d'altres contaminants 
atmosfèrics com partícules PM10, vinculats amb l'activitat programada prèviament a l'inici de 
qualsevol nova activitat.

4. Reclamar la gratuïtat dels peatges de la C33 i l'AP7 al seu pas per Granollers, per tal de reduir el 
trànsit de vehicles de pas pel municipi .

5. Per tal de promoure una mobilitat lliure de CO2, crear una Taula de la bicicleta, com a espai de 
trobada i debat, per tal de definir propostes d'actuació a incorporar en l'actualització del Pla de 
Mobilitat.

6. Reduir la generació de residus municipals i augmentar la recollida selectiva .

7. En previsió de les variacions brusques del règim de pluges i de l’augment de la capa freàtica, 
adaptar el mapa de riscos de les zones inundables del municipi, i elaborar un pla de prevenció enfront 
d’aquests riscos i un pla d’acció enfront de les inundacions. Aplicar les restriccions associades a la 
protecció del clima en els instruments de planejament urbans i noves infraestructures .

8. Minimitzar les fuites a la xarxa de distribució d’aigua potable, a través d'un programa de realització 
periòdica de tests d'estanquitat.

9. Implementar un programa de lluita contra la sequera. Actualitzar l’inventari de pous i aqüífers, 
incloent i recuperant els desestimats, fent constar l’estat del sistema d’extracció de l’aigua i les seves 
característiques, per tal de dotar les instal·lacions per a recuperar i aprofitar les aigües residuals 
depurades.

10. Valorar els boscos de ribera en paràmetres econòmics tenint present la vulnerabilitat enfront de la 
pressió urbanística, la necessitat d’estabilització del terreny i la inundabilitat. Preservar i fer créixer les 
zones arbrades del municipi per a millorar la capacitat de retenció de CO 2

11. Elaborar una ordenança de la construcció sostenible sota criteris de reducció en l’ús de recursos i 
en la producció de residus i augment de la proporció de materials reciclats que entren en el sistema. 
L'ordenança inclourà mecanismes de control de la pols (partícules en suspensió) provocada per les 
construccions i demolicions.

12. Adoptar una política de compres i contractacions públiques més sostenibles. Establir una línia 
estratègica en matèria de compres i contractes de l’ajuntament que incrementi el pes dels productes i 
les prestacions de serveis que es generen amb el mínim cost ambiental, per tal de contribuir a la 
reducció d’emissions de CO2. 

El Secretari informa que aquesta moció ha quedatEl Secretari informa que aquesta moció ha quedatEl Secretari informa que aquesta moció ha quedatEl Secretari informa que aquesta moció ha quedat     SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA

Alcalde: Anem a la darrera, la darrera de l'any

17171717....3333).-).-).-).-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

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

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”.
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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 estat aprovada perEl Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada perEl Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada perEl Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per     UNANIMITATUNANIMITATUNANIMITATUNANIMITAT
 

Alcalde: Per tant queda aprovada la proposta, entrem al torn de precs, preguntes i interpel·lacions,

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

Alcalde:  Per part del Partit Popular, per part de la CUP, endavant,

Senyor Navarro: Voldríem fer una pregunta molt concreta, revisant per preparar el Ple de 
pressupostos del 2016, veiem una inversió del Pressupost del 2015 que voldríem saber quin és el seu 
estat, perquè doncs ens constava que havia estat aprovada i pensàvem que aquesta ultima part del 
mandat es faria, que és la reforma de la plaça Sant Miquel. A veure si ens podrien informar sobre això.

I després voldríem fer un prec relacionat amb el que ha comentat Esquerra Republicana, ens afegim 
en el sentiment de la importància de tot aquest tema medi ambiental aleshores nosaltres havíem 
presentat una moció, que a partir de la petició als diferents Grups traslladem al Consell Municipal de 
Medi Ambient, si que voldríem demanar que no es triguessin mesos, com es va trigar amb la pregunta 
que vam fer nosaltres en els temes de contaminació, pensem que hem desaprofitat una oportunitat per 
generar un nou debat i plantejar nous temes, arrel del COP 21, que a part de fer-nos una foto i sortir a 
una manifestació escolar, no hi ha hagut intervencions ni un debat a la ciutat que podrien haver fet per 
un tema que ens preocupa molt i en aquest sentit tornem a insistir en la importància doncs que en 
aquest Consell es traslladin tots aquests temes i es treballi profundament per millorar el tema del Medi 
Ambient que creiem que hi ha molta feina a fer a la ciutat.  

Alcalde: Això de la Plaça Sant Miquel? Sí, sí i si vols fer algun comentari sobre, endavant   

Senyor Albert Camps: Jo penso que el COP 21 i el tema del canvi climàtic es fa des de fa molt temps 
aquí a Granollers, que tenim aquest compromís. Havíem treballat i treballarem perquè aquest és un 
tema molt important en les nostres polítiques. I llavors pel que fa referència al que comentava, 
nosaltres vam agafar el compromís que faríem un projecte, aquest projecte doncs sobre la reforma de 
la plaça Sant Miquel doncs està fet, i en tot cas, en el sí de la Comissió Informativa podem explicar 
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l'estat en què es troba.  

Alcalde: Pot fer una pregunta, millor que no sigui  

Senyor Navarro: M'està dient que el 2016 es farà això?

Alcalde: Li està dient que li explicarà a la Comissió Informativa exactament com està el projecte, 
perquè el projecte està encarregat que és el compromís a què es va arribar. 

Senyor Navarro: Molt bé  

Alcalde: Més preguntes? No? Per part de Ciutadans? Per part d'Esquerra Republicana? Perdó? Si?  

Senyora Masnou: Et volia ensenyar això, això medeix exactament 33 centímetres, i volíem explicar 
que és la mida dels bancs que hi ha a la plaça Lledoner, a la plaça Jaume I, que bé, pensàvem si es 
podien canviar aquests bancs perquè pensem que és una mida molt baixa, i per tant és un prec que 
faríem. La mida d'alçada, 33 centímetres.  

Alcalde: Sí, els bancs de la plaça Jaume I,  de Lledoner, són bancs que es van ubicar allà si la 
memòria no em falla a principis del 80, en un model que es portava molt en aquella època, em sembla 
que es conegut com el model romàntic, sí, no no, el catàleg diu això, i en tot cas, sí, no és broma, els 
que tenim una edat ens en recordem, i són un dels models que va proliferar més a la dècada dels 80 i 
principis dels 90, els temps han canviat, la gent ha envellit. És a dir, aquest era un banc que estava 
molt bé quan l'esperança de vida era només als 70 anys, ara afortunadament, hi ha molta més gent 
gran que el fa servir, i efectivament és un banc que progressivament anem substituint com hauran 
vostès notat a la ciutat, aquesta ciutat que té, quants bancs tenim? 800 Juanma? Tenim uns 800 
bancs a la ciutat, bancs òbviament, com tot el que passa a una ciutat, pertanyen a moments i èpoques 
diferents, hi ha una feina progressiva d'anar substituint aquests bancs que també els pot trobar, per 
exemple,  a la Rambla Verge de Montserrat, podríem fer-ne un seguit de llocs on encara n'hi ha. Es 
van substituint, però dissortadament les transformacions a la ciutat i els canvis no es poden fer en 
vareta màgica sinó que és fan amb Pressupostos i amb temps. Alguna altra pregunta? Sí, endavant 

Senyor El Homrani: Sí. El 4 de novembre el nostre portaveu va presentar una instància amb registre 
d'entrada 2015022473, demanant una sèrie de documentació referent a un presumpte cas 
d'assetjament en el marc d'aquest Ajuntament. A falta de resposta el 17 de novembre, vam reclamar a 
la Comissió informativa de Govern i Economia que se'ns fes arribar la informació, i se'ns va respondre 
que el Secretari es ficaria en contacte amb el nostre portaveu, ja que són dades de caràcter 
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confidencial, que ho tractaria d'aquesta  manera. El 9 de desembre, davant que no hi havia resposta 
ens vam ficar en contacte amb el Secretari, que ens va dir que aquest tema estava en mans de la Cap 
de Recursos Humans des de feia molts dies. Però és clar, en tot això han passat 33 dies hàbils, el 
ROM d'aquesta ciutat, la normativa, la part del capítol 3 del dret a informació dels regidors regidores 
marca que s'hauria d'haver donat la resposta fa 15 dies. Amb el qual faig un prec, que és aquesta 
acció de pregar, que com que té una derivada religiosa vull pensar que  no és un acte de fe, de 
demanar si us plau si aquesta informació se'ns donarà o no se'ns donarà. 

Alcalde: Miri la instrucció que va donar l'Alcalde al senyor Secretari és que tractes aquest tema com 
jurídicament fos procedent, cap intenció d'amagar cap informació, ell té tota la documentació, i en tot 
cas fins i tot jo vaig veure alguna anotació que ell havia preparat per entregar -los, no sé si 

Secretari: La documentació està preparada, i vostè l'ha vist, senyor Alcalde, i està preparada des de fa 
bastants dies. Per tant, deu ser un error en la comunicació. 

Alcalde: És a dir, l'Alcalde li ha donat el vistiplau fa 4 setmanes tranquil·lament, per tant, en tot cas, dit 
això, a banda del Ple que està molt bé, també hi ha aparells tecnològics com el correu electrònic i fins 
i tot hi ha una cosa que encara s'usa que és el telèfon al qual, si vostès tenen un problema d'aquesta 
mena, saben perfectament que aquest Alcalde es posa al telèfon i quan és conscient d'un problema 
com el que vostès plantegen, si posa al minut, o al segon, perquè insisteixo, l'Alcalde ha vist aquest 
document, que va elaborar el senyor Secretari i jo el donava per respost per tant,   

Senyor El Homrani: Si em permet,

Alcalde: Li permeto però també no ens acostumem al torn de precs i preguntes a fer debat, que no és 
l'objectiu. Vostè ens ha fet una pregunta i li hem contestat. Li permeto.  

Senyor el Homrani: Doncs nosaltres fem una instància, la presentem, davant d'una manca de resposta 
fem un pregunta a la Comissió Informativa, en principi és el protocol, després se'ns dona la resposta, 
després d'aquest temps amb una manca ens fiquem en contacte directament amb el Secretari que és 
la persona que se'ns diu a la Comissió Informativa que ho faria, tenim una espera de temps, perquè 
som gent prudent, davant de què vas fent diverses passes, fem un prec. En una altra ocasió si vostè 
em diu que no hi ha cap problema en que el truquem directament, això no ho sabiem. 

Alcalde: Vaja, el seu portaveu sap perfectament que el telèfon m'hi poso sempre, ho sap perfectament. 
Sempre, sempre, sempre.

Alguna altra pregunta? Per part de, no sé si com us haig de dir ara, Convergència i Demòcrates? Com 
ha dit l'Àlex? És el nom d'ara? Utilitzaré aquest, anava una mica perdut. 
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En tot cas és el moment del públic, alguna pregunta? 

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