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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     1111    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        26262626    de gener dede gener dede gener dede gener de     2016201620162016
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

Secretari general

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. José María Moya Losilla

Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes, donem inici al primer Ple ordinari de l'any, el Ple ordinari de 
gener.
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I en tot cas, abans d'entrar a l'ordre del dia, jo voldria en nom de tots els portaveus, en nom de la 
Corporació expressar el condol per la mort de dues persones en les darreres hores . Fa escassament 4 
dies ens va deixar el Joan Ventura, President històric de l'Associació de Veïns de l'Hostal, una 
persona, dels líders veïnals, que ha estat fent una feina molt activa a la ciutat.
I ahir també sobtadament ens va deixar el Sergi Prat, en aquest cas en un accident fen escalada. El 
Sergi Prat és un jove activíssim a la ciutat, que l'hem pogut gaudir cremant amb els Diables, i també a 
la Festa Major, i que el trobem a faltar. 
Volem expressar en nom de tots els portaveus el sentiment per la mort d'aquestes dues persones. 
Que cada una des de la seva posició han aportat moltes i moltes coses a la ciutat .
En tot cas entrem en l'ordre del dia. Abans fer constar que ha excusat la seva presència el regidor del 
Partit Popular, el senyor Josep Maria Moya. 

Ara sí, senyor Secretari, podríem passar a l'aprovació de l'acta de la sessió del dia 22 de desembre, hi 
ha alguna esmena a l'acta? 

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     22222222    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE 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 22 de desembre de 2016 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels 
regidors i regidores assistents.

Alcalde: Passem al punt 2 i 3, que són els punts de control i fiscalització per part del Ple dels òrgans 
de govern de la Corporació, endavant senyor Secretari.  

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    43434343    AAAA    46464646,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    1111,,,,    9999,,,,    15151515    IIII    22222222    DE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE DEDE DESEMBRE 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: Bé, si no hi ha cap observació per tant passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern 
i Economia, el punt 4 és un punt que es dóna compte d'una contractació, endavant.  
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE LCOMISSIÓ INFORMATIVA DE L ''''ÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIAÀREA DE GOVERN I ECONOMIA

4444).-).-).-).-DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIADONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIADONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIADONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA    
PREVIST A LPREVIST A LPREVIST A LPREVIST A L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    291291291291    DEL DECRET LEGISLATIUDEL DECRET LEGISLATIUDEL DECRET LEGISLATIUDEL DECRET LEGISLATIU    2222////2003200320032003    DEDEDEDE    28282828    DDDD''''ABRIL DE LA LLEIABRIL DE LA LLEIABRIL DE LA LLEIABRIL DE LA LLEI    
MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAMUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAMUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAMUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA

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

Primer. Atès que en data 29 de desembre de 2015 es va aprovar la resolució de la Regidoria 
d'Hisenda i Recursos Humans núm. 1791/2015 de contractació pel procediment de màxima urgència.  

Atès que en la part dispositiva de l'esmentada resolució s'aprova donar compte al Ple de l'Ajuntament, 
d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Donar compte de la Resolució de la Regidoria d'Hisenda i Recursos Humans núm. 
1791/2015 relativa a contractar a la senyora Gemma Castaño Coret, com a professora d'Educació 
Secundària, especialitat llengua catalana, de l'Escola Municipal del Treball, la part dispositiva de la 
mateixa és la següent:

"PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Declarar de màxima urgència la contractació d'una persona com a professor tècnic de 
secundària obligatòria i batxillerat, especialitat en llengua catalana (LC) grup de classificació A1, de 
l'Institut Escola Municipal de Treball, amb règim laboral temporal i amb caràcter de substitució per 
causa de jubilació a partir del 10 de desembre  de 2015 i fins que finalitzi el procés selectiu o fins que 
es produeixi la reincorporació  de la titular de la plaça  . 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Contractar a la senyora Gemma Castaño Coret com a Professora d'educació secundària, 
especialitat Llengua Catalana, de l'Escola Municipal de Treball, mitjançant contracte laboral, amb 
complement de destí 24 i complement específic 46,  pel procediment de màxima urgència previst a 
l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, per a substituir a la senyora Meritxell Maza Farran en situació d 'incapacitat temporal . 

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Autoritzar i disposar la despesa complementària  que suposa la contractació de la senyora 
Gemma Castaño CoretGemma Castaño CoretGemma Castaño CoretGemma Castaño Coret des del 15 de desembre de 2015, pels imports i a les partides que es detalla a 
continuació:

H419/32410/13100 ( AD 513 ):  2.263,45 euros
H419/32410/16000 ( AD 339 ):     858,26 euros

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Publicar aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i donar compte de la contractació per màxima urgència a la primera sessió 
plenària que es celebri.

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

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

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

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

Alcalde: En efecte, el Ple se'n dóna per assabentat. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Territori i Ciutat, el punt 5 i 6 també són, és, donar compte en aquest cas de pròrrogues d'exposició 
pública, en aquest cas de dos acords municipals, 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

5555).-).-).-).-    DONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE LDONAR COMPTE DE L''''AMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI D''''EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LEXPOSICIÓ PÚBLICA DE LEXPOSICIÓ PÚBLICA DE LEXPOSICIÓ PÚBLICA DE L''''ACORDACORDACORDACORD    
DDDD''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''ORDENANÇA DE REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LORDENANÇA DE REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LORDENANÇA DE REGULACIÓ ESPECÍFICA DE LORDENANÇA DE REGULACIÓ ESPECÍFICA DE L''''ÚS RECREATIUÚS RECREATIUÚS RECREATIUÚS RECREATIU    
PEL QUE FA ALS CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS A GRANOLLERSPEL QUE FA ALS CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS A GRANOLLERSPEL QUE FA ALS CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS A GRANOLLERSPEL QUE FA ALS CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS A GRANOLLERS

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

Primer. Atès que en data 21 de gener de 2016 es va aprovar la resolució de la Regidoria d'Urbanisme i 
Habitatge núm 126 / 2016, de l'ampliació del termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial 
de l'Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis a 
Granollers

Atès que en la part dispositiva de l'esmentada resolució s'aprova donar compte al Ple de l'Ajuntament, 
d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Donar compte de la Resolució de la  Regidoria d'Urbanisme i Habitatge núm 126 / 2016, de 
l'ampliació del termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial de l'Ordenança de regulació 
específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis a Granollers, la part dispositiva de 
la mateixa és la següent:

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'ampliació del termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial de 
l'Ordenança de regulació específica de l'ús recreatiu pel que fa als clubs socials de cànnabis a 
Granollers, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de dia 18 de desembre de 2015, pel termini 
d'un trenta dies hàbils més, comptat a partir del dia 28 de gener de 2016, per tal de facilitar la més 
àmplia informació i participació ciutadana, 

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar compte d'aquesta Resolució en la propera sessió plenària que es celebri . 

LLLL''''AJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE NAJUNTAMENT EN PLE N ''''HA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENTHA PRES CONEIXEMENT
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6666).-).-).-).-    DONAR COMPTE DE A LDONAR COMPTE DE A LDONAR COMPTE DE A LDONAR COMPTE DE A L''''AMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI DAMPLIACIÓ DEL TERMINI D''''EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LEXPOSICIÓ PÚBLICA DE LEXPOSICIÓ PÚBLICA DE LEXPOSICIÓ PÚBLICA DE L''''ACORDACORDACORDACORD    
DDDD''''APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUESAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUESAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUESAPROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES URBANÍSTIQUES    
DEL PLA GENERAL DDEL PLA GENERAL DDEL PLA GENERAL DDEL PLA GENERAL D''''ORDENACIÓ URBANA DE GRANOLLERSORDENACIÓ URBANA DE GRANOLLERSORDENACIÓ URBANA DE GRANOLLERSORDENACIÓ URBANA DE GRANOLLERS,,,,    EN ELS ARTICLESEN ELS ARTICLESEN ELS ARTICLESEN ELS ARTICLES    108108108108,,,,    112112112112,,,,    
114114114114,,,,    115115115115,,,,    119119119119,,,,    120120120120,,,,    125125125125,,,,    126126126126    IIII    133133133133

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

Primer. Atès que en data 21 de gener de 2016 es va aprovar la resolució de la Regidoria d'Urbanisme i 
Habitatge núm  125 / 2016, a l'ampliació del termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial 
de la modificació puntual de les normes urbanístiques del Pla general d'ordenació urbana de 
Granollers, en els articles 108, 112, 114, 115, 119, 120, 125, 126 i 133

Atès que en la part dispositiva de l'esmentada resolució s'aprova donar compte al Ple de l'Ajuntament, 
d'acord amb l'article 291 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.-    Donar compte de la Resolució de la  Regidoria d'Urbanisme i Habitatge núm  125 / 2016, a 
l'ampliació del termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial de la modificació puntual de les 
normes urbanístiques del Pla general d'ordenació urbana de Granollers, en els articles 108, 112, 114, 
115, 119, 120, 125, 126 i 133, la part dispositiva de la mateixa és la següent:

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Aprovar l'ampliació del termini d'exposició pública de l'acord d'aprovació inicial de la 
Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Granollers, pel que fa als articles 
108, 112, 114, 115, 119, 120,122, 125, 126 i 133 que regulen els usos, de l'ús comercial i 
d'aparcaments de Granollers, redactada per la Directora de l'Oficina de gestió del POUM i promoguda 
per l'Ajuntament de Granollers, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de dia 15 de desembre de 
2015, pel termini d'un mes més, comptat a partir del dia 16 de gener de 2016, per tal de facilitar la més 
àmplia informació i participació ciutadana, 

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Donar compte d'aquesta Resolució en la propera sessió plenària que es celebri .
    

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

Alcalde: Molt bé, per tant restem assabentats també i aquest període d'informació pública culmina el 
15 de febrer i per tant, ben probablement el Ple del mes de febrer podrem analitzar aquestes 
al·legacions, que algunes ja s'han produït, i fer el debat corresponent en la sessió plenària.  

Alcalde: Passem al punt número 7, és un dictamen a partir del qual s'aprova amb caràcter inicial 
l'actualització del mapa de capacitat acústica de la ciutat . 

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LDICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LDICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL LDICTAMEN RELATIU A APROVAR AMB CARÀCTER INICIAL L''''ACTUALIZACIÓ DEL MAPA DEACTUALIZACIÓ DEL MAPA DEACTUALIZACIÓ DEL MAPA DEACTUALIZACIÓ DEL MAPA DE    
CAPACITAT ACÚSTICA DE GRANOLLERSCAPACITAT ACÚSTICA DE GRANOLLERSCAPACITAT ACÚSTICA DE GRANOLLERSCAPACITAT ACÚSTICA DE GRANOLLERS

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

Mitjançant acord de Ple de data 30 de novembre de 2010 es va aprovar definitivament el Mapa de 
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capacitat acústica del municipi de Granollers i l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a 
Granollers i es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 7 de 
febrer de 2011 i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

El Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers és l'instrument que estableix la zonificació 
acústica del territori i els valors límit d'immissió de sorolls d'acord amb les diferents zones de 
sensibilitat acústica del municipi , d'acord amb els criteris establerts per la normativa sectorial vigent .

La normativa estatal, Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, estableix que s’ha d’actualitzar el 
mapa de soroll abans de 5 anys, per revisar si reflecteix la situació actual del municipi, i si s’escau, 
actualitzar els indicadors dels trams en que ha variat .

En data 9 de setembre de 2013 el Cap de l’Oficina d’intervenció en les activitats i instal·lacions de 
l’Ajuntament de Granollers proposa una modificació del mapa de capacitat acústica de la ciutat 
segons per nivells d’immissió sonora i tipologia urbanística de la carretera de Caldes, entre el Camí 
Vell de Canovelles i el carrer Marià Palau, passant de ser A4 (predomini de sòl d’ús residencial) a 
B1(Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i /o infraestructures de transport existents). 

Per tal de revisar i si s’escau actualitzar els indicadors de contaminació acústica a la ciutat i el mapa 
de capacitat acústica es van processar els resultats dels mesuraments per a modelitzar nous mapes 
de soroll comparables amb els elaborats l’any 2009.  El servei de modelització de les dades, amb la 
presentació de les dades acústiques i geogràfiques sobre una plataforma SIG, es va adjudicar a la 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME. 

La modelització dels nivells d’immissió es va fer a partir dels mesuraments de curta i llarga durada 
realitzats durant l’any 2014 i per ajustar millor els resultats, en addició als mesurament fets per 
personal de l’Ajuntament, tècnics de FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME van fer 
durant l’hivern 2014-2015 diversos mesuraments addicionals. Vist l'informe jurídic emès pel Cap de 
Servei de Secretaria General en data 19 de gener de 2016 que s'adjunta.

El 30 de desembre de 2015, la tècnica de Medi Ambient ha emès informe on exposa les actuacions 
realitzades per a l'elaboració de l'actualització del Mapa de Capacitat Acústica de Granollers, proposa 
la seva aprovació i annexa la documentació següent que s'incorpora a l'expedient:
- Memòria tècnica descriptiva d'actualització dels mapes de soroll i capacitat acústica del municipi 

de Granollers, redactat per la tècnica de Medi Ambient.
- Memòria dels models de càlcul i indicadors d'immissió al soroll, elaborat per la FUNDACIÓ 

TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME que s'inclou a aquest expedient.
- Mapa de Capacitat acústica amb les zones de sensibilització acústica atribuïda .

Vist l'informe jurídic emès pel Cap de Servei de Secretaria General en data 19 de gener de 2016 que 
s'adjunta.

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

I L’article 25 de Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada 
recentment per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
local, determina com a competència pròpia del municipi en els termes de la legislació de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, el medi ambient urbà i en particular la protecció contra la contaminació 
acústica en les zones urbanes.

Els articles 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica, 4.b) de la 
Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll i 7 del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, atribueixen les competències per elaboració, l'aprovació, la revisió dels 
mapes de capacitat acústica i la corresponent informació al públic als ajuntaments .

II La normativa reguladora del soroll i les vibracions en l’àmbit estatal i català es resumeix en les 
següents: 

- Ley 37/2003 del Ruido. És la transposició a la normativa estatal de la Directiva 2002/49/CE. Té 
per objectiu prevenir, vigilar i reduir la contaminació acústica. L’Estat estableix els valors 
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llindars de soroll, que poden ser modificats en sentit més restrictiu per les administracions 
autonòmiques i municipals. Aquests objectius de qualitat acústica poden ser traduïts en un 
mapa de qualitat acústica.

- Reial Decret 1513/2005, que desenvolupa la Llei 37/2003 en referència a l’avaluació i gestió del 
soroll ambiental.

 - Reial Decret 1367/2007, que completa el desenvolupament de la Llei 37/2003 en referència a la 
zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. Aquest Reial Decret estableix 
els índexs per a l’avaluació del soroll i les vibracions, en diferents períodes temporals 
d’avaluació. Aquesta normativa defineix els criteris a l’hora de realitzar la zonificació acústica, 
vinculada a l’ús predominant del sòl. 

- Llei 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, que estableix el marc legal per 
prevenir i corregir la contaminació acústica a Catalunya. Marca els objectius de qualitat 
acústica, el mapa de capacitat acústica, ordenances reguladores de la contaminació acústica, 
controla i inspecciona fonts de soroll tals com activitats, instal·lacions i maquinària i també 
contempla la immissió de soroll i vibracions. Aquesta normativa es va adaptar als criteris que 
fixa la Ley 37/2003 del ruido i dels decrets que la desenvolupen, per mitjà del Decret 176/2009, 
de reglament de desplegament de la Llei. 

- Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els seus annexos 

- Decret 245/2005, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes de capacitat 
acústica. Aquest decret desenvolupa la Llei 16/2002, en relació a com cal elaborar els mapes 
de capacitat acústica, tant pel què fa a la metodologia en la seva elaboració com en els criteris 
a l’hora de zonificar el territori, així com la informació que ha de contenir i els criteris de 
visualització

III L'article 16 de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre, del Ruido, estableix que els mapes de 
soroll hauran de revisar-se i, en el seu cas, modificar-se cada cinc anys a partir de la data de la seva 
aprovació.

IV L'article 9 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, que 
estableix l'obligació dels ajuntaments d'elaborar un mapa de capacitat acústica, aprovar-lo i 
traslladar-lo al Departament de Medi Ambient, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen 
els criteris per a l'elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, 
pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n'adapten els annexos. 

V L'article 10 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, diu que "en el procediment d'aprovació, revisió o modificació de la zonificació 
acústica cal garantir l'audiència als municipis limítrofs, als efectes de compatibilitzar les zones 
acústiques i els objectius de qualitat acústica  "

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

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'actualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de 
Granollers, elaborat d'acord amb la legislació actualment vigent, i que s'annexa aquest acord, i sigui 
incorporada a l'annex 1 de l'Ordenança reguladora del soroll i les vibracions a Granollers, aprovada 
per l'Ajuntament en ple en sessió de dia 30 de novembre de 2010, posteriorment modificada per acord 
plenari de dia 26 de juliol de 2011.
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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 Diari 
Oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària , al web municipal i en el tauler 
d'anuncis electrònic de la Corporació, a efectes de presentació d'al·legacions, suggeriments i 
reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 63.2 del Reglament d'Obres, activitats i 
Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i l'article 178 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

TercerTercerTercerTercer :::: Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendran aprovada DEFINITIVAMENT el Mapa de capacitat acústica municipal.

QuartQuartQuartQuart::::  Donar trasllat d'aquest acord al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya i als ajuntaments limítrofes de Granollers , d'acord amb la normativa vigent.  

Alcalde: Moltes gràcies, per fer la presentació té la paraula el regidor de Medi Ambient, senyor Albert 
Camps, endavant  

Senyor Camps:  Bona tarda a tothom. En el Ple de 30 de novembre de 2010, començo fent una mica 
d'història,  va quedar aprovada definitivament tres coses: l’ordenança municipal reguladora del soroll i 
les vibracions de Granollers, el mapa de soroll i el mapa de capacitat acústica del municipi. Aniré 
desgranant aquestes tres coses que vam aprovar, aquests tres documents que vam aprovar el 2010.

Per un costat, l’ordenança era el resultat del treball del grup de contaminació atmosfèrica de la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i en ella hi vam participar de manera activa des de 
Granollers, juntament amb tècnics d’altres ajuntaments de la província, de la Direcció General de 
Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i de 
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Aquesta ordenança tipus va ser consensuada a 
més amb les entitats municipalistes catalanes, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
de Municipis de Catalunya, i presentada públicament el 28 d’abril de 2010. Vull destacar això perquè 
és un exemple del treball de diferents administracions, de diferents ajuntaments en un mateix objectiu, 
poder disposar d'una ordenança tipus que avui s'aplica arreu del municipalisme català.

Fruit de l’aplicació de l’ordenança s’havia d’elaborar el Mapa de capacitat acústica , en el qual i d’acord 
amb la normativa vigent, a la qual em referiré tot seguit, s’establia la zonificació acústica local, 
distingint a grosso modo tres grans zones de sensibilitat acústica: alta, moderada i baixa amb els 
corresponents límits d’immissió en dB(A) i distingint entre dia i nit, amb mesuraments de dia, 
mesurament de nit.

Un tercer element va ser l’elaboració del mapa de soroll en base a una sèrie de mesuraments a la via 
pública de Granollers. El contrast entre el nivell de soroll desitjat (Mapa de capacitat acústica) i el real 
(Mapa de soroll) proporciona l’estat de la qüestió i quins són els indrets preferents on actuar per 
millorar la qualitat acústica, en aquest cas de la nostra ciutat.

I deia que em referiria al marc normatiu. El marc normatiu de referència és primer una Llei europea del 
2002, que es trallada, ens transposa a nivell del govern estatal amb una llei del 2003 que es coneix 
com la Ley del Ruido. I aquesta llei es va desenvolupar 4 anys més tard el 2007, amb un reglament  
en el què, entre altres coses, es definien els criteris a l’hora de realitzar la zonificació acústica, a la 
que m'he referit abans, i al que pròpiament farem avui en el Ple és compliment d’aquesta Ley del 
Ruido, que obliga que cada 5 anys doncs donar compte de l'evolució del mapa de soroll.

A Catalunya, la Llei era del 2002, i  establia el marc legal per prevenir i corregir la contaminació 
acústica i, un cop publicada la normativa estatal, es desenvolupava en un decret de 2009, o sigui la 
normativa d'aplicació, i per això l'ordenança és del 2010, fins a l'any 2009, fins a finals del 2009, no 
vam tenir la normativa que ens servia de referència. Dir que el que destaca d'aquesta normativa 
catalana és  que obliga els municipis de més de 5000 habitants a elaborar mapes de soroll i de 
capacitat acústica i a aprovar ordenances reguladores en aquest àmbit, que és el que nosaltres vam 
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fer el novembre de 2010.

Amb la normativa espanyola i catalana de referència i el amb model d’ordenança, des de Granollers 
vam ser dels primers municipis catalans en aprovar per Ple l’ordenança, el mapa de soroll i el de 
capacitat acústica.

Va resultar d’utilitat, i aquí vull recordar-ho per a la confecció del mapa els mesuraments que des de 
1994, en el marc de l'Agenda 21, s’havien anat prenent a la ciutat i que confirmaven el 1994 que el 
trànsit era la principal causa de contaminació acústica a la ciutat . Anys més tard, i això ja ho vaig viure 
i ho recordo, l’estudi fet per alumnes de la Universitat Politècnica de Vilanova i la Geltrú, any 2000. I 
l’any 2008, per fi ja en el marc d'aquests treballs de confecció del mapa de capacitat acústica es va 
contractar l'any 2008 a través de la Diputació de Barcelona a  l’Escola Universitària Politècnica de 
Mataró el mapa d’objectius de qualitat acústica de Granollers. En total es va disposar de més de 300 
mesuraments  per confeccionar els mapes de soroll de la nostra ciutat .

Ara cinc anys i escaig des de  l’aprovació pel Ple del Mapa de soroll , correspon d’acord amb la Ley del 
Ruido, actualitzar els indicadors de contaminació acústica a Granollers comparant els mesuraments 
de 2009 amb els de 2014.

I avui el que portem a Ple és explicar, com en base a aquests indicadors, la manera com ha 
evolucionat el soroll a la via pública de la ciutat en el darrer quinquenni. Els treballs han estat duts a 
terme per la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme al llarg de tot l’any 2014. Els treballs van 
finalitzar a final de 2014.

El dia 22 d’abril de 2015, es va presentar, en el marc de la campanya “Granollers sona bé”, als tècnics 
municipals el nou mapa de soroll. Vista la proximitat de les eleccions municipals de 2015, i la 
possibilitat d’un nou govern, es va decidir dur a Ple en aquesta legislatura el nou mapa de soroll i la 
puntual modificació del Mapa de capacitat acústica, que per no oblidar-ho faré ara, perquè també és 
un dels objectius que avui aprovem, dels aspectes que avui aprovem.

Aquesta modificació puntual en el mapa de capacitat acústica neix de la proposta del cap de Servei 
d’Activitats de modificar la zonificació del tram del carrer carretera de Caldes, va ser un oblit en el 
mapa acústic de 2010 aquest que us estic comentant, entre el Camí Vell de Canovelles i el carrer 
Maria Palau, passant de ser A4  (predomini de sòl d’ús residencial) a B1, perquè en aquest carrer hi 
ha coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats, perquè recordem que la carretera de Caldes en 
aquest tram que us he comentat limita amb  l'inici del polígon industrial de Jordi Camp.                                                  
En una Comissió Informativa de l’Àrea de Territori i Ciutat del mes d’octubre de 2015, la tècnica del 
servei de Medi Ambient responsable va explicar als Grups Municipals el Mapa de Soroll .

En conclusió, els resultats mostren un cert decrement dels registres més elevats de soroll a la ciutat i 
de tres punts on es superaven els 75 dB de dia ara, el 2014, passen a ser dos. I pel que fa als 
mesuraments entre 70 i 75 dB de 19 punts de 2009 es passa a 12 el 2014. Les mesures superiors a 70 
dbA  s’han reduït d’un 13% (2009) al 8% (2014), diferencial que equival, pràcticament a l’increment de 
mesuraments de carrers que estan per sota dels 55 dBA, que han passat del 73% de 2009 al 80% de 
2014, i aquesta és una dada també molt rellevant. També s’observa que les mesures al tram mig, les 
superiors a 60 dBA s’han reduït d’un 14% al 2009, a un 9% el 2014. 

Dades positives que indiquen una millora de la qualitat acústica de Granollers, però que no ens fan 
oblidar que encara queda molt camí per recórrer.

Els dos punts més preocupants són el tram de la carretera de Lliçà que connecta amb la C-17 i també 
la Ronda Sud, entre el passeig Fluvial del marge dret fins a la connexió amb la C -17.
 
En un segon nivell, segons l’estudi, se situarien carrers com Francesc Ribas, l’avinguda Estació del 
Nord, el tram de la Ronda Sud que no era el que he comentat abans, Enric Prat de la Riba, Josep 
Umbert, la carretera del Masnou i l’eix de l’avinguda Sant Esteve i del Parc que coincideix amb les 
artèries viàries principals d’entrada i sortida de la ciutat .

Un carrer, només un carrer, ha vist incrementar el seu nivell de soroll en relació als mesuraments de 
2009. És el carrer Puig i Perucho, a Can Mònic, perquè ara és un carrer que connecta amb la Ronda 
Nord, cosa que no passava el 2009, tot i que el seu nivell d’immissió no és molt alt .
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Durant aquests darrers cinc anys i d’acord amb l’objectiu de millorar la qualitat acústica de Granollers 
hem desplegat una sèrie d’actuacions. Jo penso que gràcies a aquest tipus d'actuacions que 
comentaré ara ha estat possible la millora.

S’ha estès, per exemple, l’àrea de vianants del centre històric fins arribar als 50.000 m², entre elles el 
tram central de la carretera (carrer Anselm Clavé), carrer Catalunya, Guayaquil, Lliri, Sant Josep de 
Calassanç...

S’ha convertit en vies de calçada única i d’ús preferent per a vianants carrers que no són del centre 
històric, com les travessies Lledoner i Pizarro.

S’han habilitat prop de 2000 places d’aparcament gratuït en solars que disten 5-10’ a peu del centre de 
la ciutat: La Bòbila, Ramon Llull, Joan Vinyoli, Carles Riba, Conca del Besòs, passeig de la 
Muntanya... 

Creació d’itineraris a peu mitjançant l’ampliació de voreres o la reducció o estretament de carrils de 
circulació que desincentiven l’ús del vehicle per moure’s: carrer Girona, passeig de la Muntanya, Mare 
de Déu de Núria, Vidal i Jumbert... En una ciutat on els moviments a peu o en bicicleta representen el 
80% dels desplaçaments interns i el 17,7% en transport privat (això són dades molt recents del 2015, 
de la modificació que s'està fent del Pla de mobilitat), indicadors que milloren substancialment les 
anteriors dades de 2005, 10 anys enrere.

Per exemple també, actuant en el canvi del sentit en alguns carrers de l’entorn del centre històric per 
pacificar el trànsit i tenir menys soroll. Com ho farem ara en el carrer Corró, entre Torras i Bages i 
València.

Potenciació de vies alternatives perifèriques no residencials, com l’avinguda de Sant Julià i el passeig 
de la Conca del Besòs amb la nova rotonda a la carretera del Masnou a l'entrada de Can Bassa i el 
nou pont sobre el riu Congost a l’alçada del Parc Firal, que ha servit perquè molts dels vehicles que 
entraven a l'interior de la zona residencial de la ciutat ara ho facin a través del polígon industrial de 
Congost, de Sant Julià.

Malgrat l'època de crisi econòmica no hem deixat d'apostar tampoc  pel transport públic urbà:
Integració de totes les línies en la xarxa de TransGran (Conurbació de Granollers). Inversió en els 
autobusos híbrids, més ecològics i molt més silenciosos. Ja en tenim dos funcionant, i se n'ha 
encarregat un altre per aquest any. Una de les causes del soroll que es percep a l'avinguda Sant 
Esteve, vinguda del Parc és per la incidència que té l'Estació d'Autobusos, el trànsit del transport 
públic per aquesta via de comunicació, per tant si apostem per vehicles més ecològics i menys 
sorollosos, contribuirem a millorar també la qualitat acústica d 'aquestes vies.

I hem d’apostar per posar en valor la xarxa de carril bici que tenim i anar cap a la consolidació d’eixos 
biciclables. Incorporarem en el nou projecte del carrer Girona facilitar els trajectes en bicicleta .

Hem utilitzat també i ja acabo, l'asfalt sono reductor en diverses vies d’alta capacitat de trànsit de la 
ciutat, com ara el carrer Girona i el passeig de la Muntanya i en les obres de manteniment d’asfalts en 
aquells carrers que ho fan aconsellable, aquesta és una norma de quan fem aquestes actuacions, la 
tenim molt present.

Totes aquestes actuacions han contribuït a presentar, com deia, una millora de les dades de qualitat 
acústica. En el Programa d’Actuació Municipal 2015-2019 conté projectes que continuaran incidint en 
aquesta direcció. Actuant conjuntament des dels serveis municipals implicats i  amb el suport de les 
administracions competents estic convençut que d’aquí cinc anys, en la propera avaluació, 
continuarem constatant una millora.

Hem de continuar apostant per una ciutat cada vegada més accessible, més a la mida del vianant, 
amb voreres amples i àrees de vianants que convidin a anar a peu.

Hem de continuar reclamant a la Generalitat millores en les vies d’alta capacitat , donant alternatives al 
pas de vehicles per la Ronda Sud, segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat a finals 
de 2011 només el 23% dels vehicles que passaven per Marie Curie eren matriculats a Granollers .
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Perquè estic convençut que el model energètic i el de mobilitat basat amb combustibles fòssils , que és 
més contaminant i més sorollós,  té els dies comptats i que ha de deixar pas a un nou model on les 
energies renovables, juntament amb l’extensió dels vehicles elèctrics i híbrids, facin de Granollers una 
ciutat cada vegada més respectuosa amb el medi ambient i també menys sorollosa. Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, obrirem ara un torn, un primer torn de paraules, per part de la CUP, endavant 

Senyor Navarro: Bona tarda. He de dir en primer lloc que parla un veí de la Ronda Sud de Granollers, 
que en el seu moment es va mobilitzar i que he volgut fer una mica de recordatori del que vam fer 
alguns veïns del barri de les Tres Torres l'any 2012, 2002 perdó, ja fa anys, i he volgut anar a l'històric 
perquè també sóc historiador, i per tant voldria recordar doncs que un dels temes que hauria de ser 
central en aquest debat, el debat de la contaminació, és el de la Ronda Sud. I he recuperat unes 
paraules que sortien en un setmanari que era la Plaça Gran, de l'any 1988, on el regidor d'Urbanisme 
aleshores, el senyor Mayoral deia que la Ronda Sud era importantíssima pel desenvolupament de la 
circulació a la ciutat. 

En aquells moments, quan es va fer aquell projecte, i l'Ajuntament de Granollers si va treballar-hi no 
es va tenir en compte tot el que ens estem trobant ara, i tot l'impacte acústic que estem rebent sobretot 
els veïns del sud. Fitxin-se que l'Equip de Govern fa tot de referències a la pacificació del trànsit del 
centre, però en canvi doncs un dels temes centrals com molt bé ha dit el senyor Regidor no l'abordem, 
em diran que no l'abordem perquè evidentment no depèn només de l'Ajuntament de Granollers, però 
és evident que hi han moltes altres possibilitats que s'haurien d'haver plantejat, que jo sàpiga, aquella 
zona en aquell moment es sabia que hi hauria uns habitatges, es sabia que hi hauria una nova zona 
de creixement de la ciutat, i la resposta que o es va deixar o es va incorporar en el debat, doncs ha 
perjudicat molt al veïnat, sobretot de la zona sud, torno, escolto tot de referències a la pacificació de la 
zona central, però els convido que vinguin un dia a casa meva, els convido als regidors, segurament 
aquí hi ha altres veïns de les Tres Torres que també ho podrien fer, i visquin els mesos d'estiu el soroll 
dels vehicles, etc., etc.

Evidentment, aquella Ronda va ser un nyap i es va fer doncs per exemple, separant el barri de Can 
Bassa de la resta de la Ciutat, i per tant, per nosaltres, aquest seria el tema a abordar, torno, tenim 
clar que no som nosaltres els que ho hem de fer, però sí que en el seu moment, en l'any 88, doncs no 
hi va haver, entenc, tota una sèrie d'accions polítiques que portessin a això. Fitxin-se que la Ronda 
Nord està soterrada, i la Ronda Sud no, i evidentment em diran, bé, hi va haver unes mobilitzacions, 
doncs si, hi va haver unes mobilitzacions que van portar a aquest soterrament, i en el cas de 
Granollers ens vam quedar enrere, jo crec que aquí doncs després de tants anys de govern socialista 
ho haurien de tenir en compte. 

Trobem també que el Pla d'acció que va vinculat a aquest mapa, és poc ambiciós, hi ha una sèrie de 
propostes desenvolupades, és a dir, les que desenvolupen el decret 176/2009 pel qual s'aprovava el 
reglament de la Llei del 2002 a la qual feia referencia el Regidor que permetria una seria d'actuacions 
que nosaltres no les hem sabut veure, per exemple, hi hauria la zona d'especial protecció de la 
qualitat acústica en zones que permetria que no es poguessin superar el 50 decibels durant el dia o el 
40 decibels durant la nit, tot això es podria aplicar a zones d'especial protecció, un dels temes que 
també hauríem de tenir en compte és l'afectació sobre la fauna i la flora que tenim mermada i que hem 
de cuidar i que d'això n'hem parlat a les Comissions però que trobem que hauria de tenir una atenció 
encara més important, hi hauria el desenvolupament de l'article 23 per exemple de zones acústiques 
de règim especial, l'article 24, etc. etc. De tot això nosaltres en aquestes previsions d'actuacions no 
veiem res.

 També voldríem fer referència a alguns exemples europeus de la lluita de la contaminació acústica, 
ciutats mitjanes com la nostra, doncs el “no emissions low” que s'aplica per exemple a l'àrea de 
Westfàlia, mesures de reducció de la velocitat, per exemple a la Ronda Sud es podria fer un esforç 
molt més gran en tot això. Torno, eh, partint de la base que no és una infraestructura de la qual en 
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som responsables l'Ajuntament de Granollers, i moltes altres mesures, com per exemple el trànsit de 
camions que ja s'ha plantejat, doncs que hi ha hagut algunes solucions, però que a la Ronda Sud, 
doncs es pateix molt. Ciutats com Barcelona tenen també plans per la reducció de la contaminació 
acústica que em semblen molt més ambiciosos.

I en tot cas del que parlem és que es va permetre en els anys 80 una actuació doncs que en aquest 
cas va perjudicar molt clarament en els veïns de la zona sud de Granollers, recordo l'entrega de 
signatures que vam fer alguns de nosaltres el desembre del 2002 demanant un estudi pel soterrament 
de la Ronda Sud, d'aquella època queden molt pocs regidors, em sembla que alguns del govern, de tot 
això no vam veure res, després va venir la crisi, no sabem si és inacció o si realment en aquests 
temes com que és evident que s'ha de treballar amb altres administracions, ha costat molt de fer-ho. 
També ens preocupen projectes de futur. No sé si s'ha plantejat l'Equip de Govern que passarà amb el 
Circuit, amb els kàrtings, i suposo que ara em diran que això millorarà el mapa d'emissions acústiques 
de la ciutat. Bé, estem dedicant en aquests moments, es va aprovar un Pressupost inicialment, en el 
qual es dedicaven 500.000 euros en aquests projectes, si la solució és el kàrting doncs anem a pitjor .

Tampoc he fet referència a un tema que em sembla important i que en l'exposició no s'ha fet, i és que 
recordem que tots els temes de circulació han disminuït els darrers anys degut a la crisi econòmica. 
Aleshores, les reduccions que s'han donat, evidentment hi ha d'haver hagut algunes actuacions que 
s'hagin fet en positiu, però la major part de les reduccions dels decrements que hi ha hagut vénen 
donats per la crisi econòmica i per la disminució del trànsit rodat. Em sembla llavors que la ciutat 
hauria de ser molt més ambiciosa, ens hauríem de creure realment doncs que en aquests temes cal 
fer una aposta valenta, i encarar-nos davant de les administracions i exigir una millora, torno a dir, del 
que per nosaltres és un nyap i que evidentment n'hi pot haver d'altres, però ara com he dit, a l'inici de 
la meva intervenció, parlava un veí afectat, de la Ronda Sud de Granollers. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies senyor Navarro. Ciutadans vol intervenir? Si? Endavant  

Senyor Meseguer: Moltes gràcies senyor Alcalde. Bona tarda, bé, nosaltres hem valorat el, voldríem 
explicar un mica el nostre sentit de vot, nosaltres votarem favorable, perquè creiem que l'Informe de 
Tecnocampos de Mataró es veu que en termes generals el mapa acústic ha millorat de manera 
important en els últims anys, està clar que tot és millorable, tot i que encara hi ha carrers amb un 
augment de nivells greu acústics, tant en horari diürn com en nocturn, com és el carrer que comentava 
també el Regidor, Buenaventura Puig i Perucho, que es veu augmentat tant de dia com de nit, i 
demanaríem que la proposta de millora s'inclogui com a prioritat urgent la solució d'aquests carrers. 
Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra Republicana, no? No hi ha intervenció. Per part de 
Convergència,  

Senyor Vila: Sí. No es tracta, no farem un debat sobre el model de soroll a la ciutat, però si només 
constatar que estem davant d'una part del document que ens podria servir per fer aquesta anàlisi, 
realment això és un document fruit d'unes mesures i que actualitza aquest mapa i que per tant, el que 
estarem amatents és el que nosaltres creiem que són ja la "chicha" del tema, que és on està 
l'avaluació de les mesures i on està el Pla posterior per actuar , jo crec que aquí és hi haurà el debat de 
la priorització de quins punts es volen solucionar primer i de quina manera, perquè aquí realment 
estem davant d'unes xifres en principi objectives. Estic bastant d'acord de què la disminució dels 
nivells de soroll pot deures bàsicament a un nivell, encara que no només això, la mateixa disminució 
del nivell de trànsit, però pot ser una especulació, tampoc hi ha cap anàlisi que digui els motius 
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d'aquesta disminució, per tant, a l'espera d'aquests tres apartats.  

Alcalde: Moltes gràcies. Grup Socialista, si? Senyor Terrades

Senyor Terrades: Fem una intervenció molt breu. Escoltant al Regidor, més enllà de l'anàlisi del 
document que ja havíem fet, doncs els he de dir que m'ha convençut la seva explicació. A més a més, 
el document que avui aprovem inicialment, és un document que no només fa un diagnòstic de com ha 
millorat la situació de la ciutat respecte al darrer estudi que teníem, sinó que és un document que 
incorpora recomanacions i incorpora mesures a aplicar. Per tant estem parlant, fruit d'una avaluació, 
quines mesures i quines recomanacions podem tirar endavant.

És veritat que hi ha algunes infraestructures que passen per la ciutat, que no són d'ús exclusiu de la 
ciutat, que donen servei a la conurbació i més enllà de la conurbació, com és el cas de la Ronda Sud, 
jo no l'hi treure la raó al senyor Navarro, ara també és cert que la solució d'alguns dels conflictes que 
es produeixen en alguna d'aquestes infraestructures que donen servei més enllà del que seria la 
nostra ciutat, i que dóna servei a la realitat territorial i a la realitat econòmica d'on estem, doncs tenen 
una solució que nosaltres hem estat defensant, podem estar d'acord o no, alguns els hi agradarà més 
o menys, però una part de la solució del conflicte de mobilitat que es produeix en aquest indret ha de 
tenir, hauria de tenir la seva solució a les calçades laterals de l'autopista. I vostè en pot dir, m'està 
plantejant molt cap enllà, en un moment en què les administracions, sobretot l'administració 
competent, que és la del Govern de la Generalitat de Catalunya doncs té greus dificultats 
pressupostàries.

Però aquesta és la realitat. Una altra cosa és que el Govern podes arribar a un acord amb la 
concessionària de les autopistes perquè una part del trànsit que fa servir justament connexió entre les 
dues comarques, Vallès Oriental i l'Occidental, de gent que va al Maresme, o que va a altres territoris 
de la regió metropolitana i per estalviar-se 60 cèntims d'euro doncs fa servir aquesta infraestructura, 
estic parlant de saltar-se o estalviar-se el peatge de la Roca, el primer que trobem. La solució està en 
mans del Govern del país. Nosaltres hem insistit que aquesta és una infraestructura necessària per la 
nostra ciutat, per tal de solucionar alguns dels problemes que tenim en aquesta part de la ciutat .

Jo crec que les mesures que els diversos governs de l'Ajuntament han anat adoptant respecte a com 
intervenir quan es remodelen carrers, quan s'urbanitzen de nou o quan es reasfalten, tal com deia el 
regidor Camps, d'aplicar, tal com fan altres ciutats del país i altres ciutats europees, paviments sono 
reductors, ajuden a millorar la contaminació acústica que no deixa de ser, des del moment en què 
baixem els nivells, estem ajudant a la qualitat de vida. En tot cas, aquesta és la intervenció que el 
Grup Municipal volia fer, deixant clar que en el document hi ha recomanacions i mesures.  

Alcalde: En tot cas, per cloure aquest primer torn no sé si el senyor Camps vol fer algun comentari. 
Endavant, 

Senyor Camps: Bé, comentar, sobretot la intervenció de l'Eduard. Vàries coses, la primera, no hem 
actuat només en el centre, jo m'hi he referit però ara pensava en tot el Pla de Barris, per exemple, 
quan vam actuar en els carrers, vam optar on era considerable perquè no és recomanable a tot arreu 
l'ús per exemple, d'asfalt sono reductor, i el Congost no és el centre, i el Passeig de la Montaña no és 
el centre, i també es va pavimentar amb asfalt sono reductor, el carrer Girona, però també tota la zona 
de l'Hospital, una zona també molt sensible pel tema de soroll, també es va tenir en compte aquest 
aspecte, i es van prendre mesures per reduir el soroll que ha baixat amb les noves rotondes, i amb 
l'asfalt que s'ha aplicat. També recordo la zona de Can Bassa, que també vam estar fent doncs 
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l'aplicació d'asfalt sono reductor, entre altres llocs de la ciutat, per apuntar-ne alguns que no són el 
centre la ciutat.

Llavors, el tema de la ronda Sud jo em referiré al que, diré dues coses, una és que nosaltres aquí 
portem una carta en la que hem requerit a la Generalitat, justament ho hem dut a Ple perquè hem estat 
esperant resposta a cartes que hem enviat i no les hem rebut, d'acord amb el que diu el decret de la 
pròpia Generalitat de 2009, de 10 de novembre, diu que, l'article 14 en concret, diu que les zones de 
soroll de les infraestructures existents les determina l'administració titular de la infraestructura, ja ho 
hem reclamat en una sèrie de relació que es complementi a la Generalitat, que és també 
l'administració responsable de l'àmbit de la qualitat acústica del nostre país, que també ens aporti 
aquesta implementació en aquestes zones, perquè quan es parla d'un vial es parla de zona acústica 
perquè té afectació no només en el vial sinó en tota una àrea, doncs per aportar mesures o 
alternatives.

Jo ja creia, ho ha comentat el portaveu, però comparteixo, des d'estudiar les calçades laterals de 
l'autopista A-7, moure, per exemple, perquè no, el tema dels peatges, poden adoptar-se mesures per 
evitar que el trànsit, per reduir gran part del trànsit com he dit, mesurat a Marie Curie, que no és la 
pròpia Ronda Sud, doncs només un 27% dels vehicles que circulen eren matriculats a Granollers, per 
tant és un lloc que s'utilitza sobretot per travessar però que els cotxes no tenen origen ni destinació a 
la nostra ciutat. 

Després, ha parlat d'aquestes coses que em preocupen, perquè sembla que sigui resultat això de 
l'atzar, de la crisi econòmica ha comentat, el fet de què, home, jo penso que això és una mica 
menystenir tota una sèrie d'actuacions que he esmentat, que s'han dut a terme, i que es van dur a 
terme pensant i treballant, i m'he referit, per exemple, amb el Servei de Mobilitat, amb Medi Ambient, 
amb Obres i Projectes, amb Urbanisme, serveis que tenen molt a veure amb aquest àmbit doncs hem 
treballat els últims anys conjuntament perquè aquest és un tema que lògicament ens preocupa i que 
nosaltres hem actuat, per tant no és qüestió de l'atzar, no és poc ambiciós, és veritat que el document 
el que fa és recomanar en una sèrie d'àmbits que es pot treballar. Jo he explicat amb accions 
concretes com a partir d'aquests àmbits que formula, nosaltres hem desenvolupat accions, i he volgut 
fer això, i baixar molt al nivell de la concreció, i podria estendre-m'hi més, però per demostrar que 
aquest és un tema que està a la cartera del Govern Municipal, que hi hem actuat, i que per suposat i 
continuarem actuant, perquè aquest, clar si no tinguéssim cap lloc on actuar, si els indicadors que 
tinguéssim fossin que ja hem assolit els objectius, no caldria fer el que estem fent avui, i estem fent 
avui això perquè entenem que aquest és un tema que ens queda encara molt per avançar com he dit. 

Agrair en tot cas el suport dels dos Grups Municipals, comentar també que el carrer Puig i Perucho no 
és tant que doni soroll molt elevat, sinó que el fet de ser un carrer molt intern, gairebé sense trànsit, 
quan es van fer els mesuraments, 2009, ara el fet de ser una connexió a la Ronda Nord, ha suplert el 
paper que feia el carrer Girona abans quan anava cap 1r Marquès de les Franqueses, que ara aquest 
és un carrer molt pacificat, i en canvi Puig i Perucho... però la raó és aquesta. Clar, a una ciutat la gent 
es desplaça amb vehicle, es necessiten vies, hi ha gent que entra i surt de la ciutat, i ja heu vist com, 
ho he comentat, com són aquestes vies que juguen aquest paper, que són les que estan fent aquesta 
funció, però tinguem clar que, ho he dit més del 80% dels carrers avui de la ciutat estan sota aquests 
indicadors que comentava el senyor Eduard Navarro, i a Barcelona li agradaria segurament tenir el 
nivell de soroll que tenim a Granollers .  

Alcalde: Moltes gràcies obrirem un segon torn, senyor Navarro. 

Senyor Navarro: Primer el que deia doncs, comparo la Ronda Sud amb la Ronda Nord i hi ha una 
evidència que es va fer una infraestructura que hi havia un Govern municipal concret, que em sembla 
que alguns de vostès hi eren, i que no es va fer de manera adequada. Llavors, com que l'autocrítica no 
la faran, deixi'm que la faci jo.
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No diguem coses que no s'han dit, és a dir, jo no he dit que sigui qüestió de l'atzar, jo no ho he dit, el 
que he dit és que hi havia un element, i em sembla que és obvi, de reducció del trànsit en tots els 
àmbits de Catalunya degut a la situació econòmica, i això ara buscava dades, no les he trobat però si 
vol ho contrastem i ho parlem en Comissió.

Tercer aspecte, no fem més infraestructures per fer-les, mirem d'aprofitar el que tenim, ostres, jo porto 
poc a aquesta casa i estic escoltant, no, no, deixi'm, deixi'm que li argumenti, i només escolto que la 
solució vindrà de fer uns nous vials al costat de l'AP-7, miri no sé si ens en recordem, però l'AP-7 és 
una concessió que s'acaba el 2021, ja ens queda poc, el 2021, això es podrà solucionar si 
aconseguim que aquestes empreses que es beneficien dels diners de tots plegats deixin de fer-ho i 
per tant hi hagi una autopista gratuïta que és el que hauríem de tenir, aleshores no cal fer nous vials 
sinó maximitzar la utilització d'aquest i llastima que no podem fer-ho abans, però en tot cas, potser 
que ens ho pensem, no fos cas que construïm el 2020, inaugurem uns vials, i després tinguem 
l'autopista gratuïta, o no, que li facin un altre regal a Abertis.

Però sí que és cert i torno a incidir, que aquesta zona es va planificar malament, i no es va tenir en 
compte l'afectació del trànsit, i torno, algun paper tenia l'Ajuntament de la ciutat, en aquell moment, 
llavors això és molt important de tenir-ho en compte, o no em diguin que en aquell moment ningú 
pensava que el 77% del trànsit seria extern i que havien de fer una ronda que separava la ciutat amb 
el barri de Can Bassa a l'altra banda, que molts de nosaltres ho hem trepitjat dia a dia per portar els 
nostres fills a escola i ens l'hem jugada. Vull dir, que això és així, i això no ho van tenir en compte a 
l'hora de planificar-ho, i si en algun moment a la ciutat, la Generalitat ha fet infraestructures que no 
tocava, que no és el que llegeixo a les declaracions de l'any 88 en el setmanari Plaça Gran, doncs 
també seria qüestió que ho haguessin treballat amb molt més temps, perquè això porta molt temps 
així, ara estem parlant del Mapa Acústic, però els hi recomano que es passegin a les 9 matí, a les 
hores que les famílies porten els nens a escola, per aquella zona i que vegin el que és jugar-te-la 
travessant, si no hi ha la Policia Local, que molts cops hi és, això és cert. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si algun altre Grup desitja intervenir , si? Endavant senyor El Homrani.

Senyor El Homrani: Molt breument, únicament recordar que l'AP-7 és de titularitat estatal. Sempre 
acaba sortint la Generalitat a tot arreu, està molt bé, és el que volem alguns, que acabi sent de 
titularitat estatal catalana, però actualment és de titularitat estatal.

Alcalde: Moltes gràcies, precisió anotada. No sé si per part de Ciutadans o per part de Convergència? 
No sé si el senyor Terrades vol intervenir , no? El senyor Camps té dret a cloure el debat.

Senyor Camps: Va, només insisteixo en el tema que ens hem adreçat a les administracions 
competents, no només a la Generalitat, a les administracions competents, reclamant el que la 
normativa diu, i que ens han d'ajudar a completar, a millorar, totes les administracions, el mapa de 
soroll. Llavors, jo em referia, és cert que la crisi econòmica en aquest i en molts aspectes hi ha jugat, 
el que jo em resisteixo a creure és que aquest sigui el gran element, m'explico, és un element, 
efectivament, però per exemple dades del carrer Girona, doncs ens han mostrat que després de les 
obres com ha variat la circulació, i com s'estan utilitzant vies més perifèriques, que afecten menys a 
l'interior de la part residencial, que és allà on ens interessa sobretot obtenir la disminució de soroll, i 
això és el que sí que en els mapes que tenim en el mapa, que jo crec que la part positiva, o sigui, que 
la feina que ens queda pendent per fer són en aquestes vies de més alta capacitat, on haurem 
d'aplicar mesures per intentar reduir el soroll, però que la part diguéssim més important, més 
significativa, que és la part residencial, la xarxa de carrers interiors de la ciutat, de tots els barris, els 
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tenim en un nivell de soroll molt acceptable, per sota del 55 decibels, estan a la categoria més de 
baixa del que es preveu. I això ens hi hem de continuar posant, hem de continuar treballant, tot i que, 
el nombre de vehicles que passen per la nostra ciutat i en l'ús del vehicle privat doncs fa que hi hagi 
vies que sempre portaran una càrrega de trànsit més enllà del que els que ens movem normalment a 
peu voldríem, però això és una cosa que hem de treballar. I amb la Ronda Sud, insistirem a 
l'administració competent que compleixi amb el que li correspon, també si cal també, ho farem amb 
l'Estat, amb el tema de l'AP-7, però parlàvem concretament ara, el que ens afectava, i parlàvem de la 
Ronda Sud, i treballarem i insistirem perquè ens donin alternatives que beneficiïn a la qualitat de vida 
dels nostres ciutadans. 

Alcalde: Moltes gràcies, és el moment de 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    ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    i Ci Ci Ci C''''ssss    ((((2222))));;;;    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 a la Comissió Informativa de l'Àrea d'Acció Comunitària i Benestar, el punt número 8 
senyor Secretari 

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

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DEL V CONVENI INTERADMINISTRATIU DEAPROVACIÓ DEL V CONVENI INTERADMINISTRATIU DEAPROVACIÓ DEL V CONVENI INTERADMINISTRATIU DEAPROVACIÓ DEL V CONVENI INTERADMINISTRATIU DE    
COL·LABORACIÓ ENTRE LCOL·LABORACIÓ ENTRE LCOL·LABORACIÓ ENTRE LCOL·LABORACIÓ ENTRE L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSELL COMARCAL DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSELL COMARCAL DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSELL COMARCAL DELAJUNTAMENT DE GRANOLLERS I EL CONSELL COMARCAL DEL    
VALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓVALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓVALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓVALLÈS ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓ,,,,    LA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DELA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DELA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DELA PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DE    
SERVEIS SOCIALS PEL PERÍODESERVEIS SOCIALS PEL PERÍODESERVEIS SOCIALS PEL PERÍODESERVEIS SOCIALS PEL PERÍODE     2016201620162016----2019201920192019,,,,    I DE LI DE LI DE LI DE L''''ADDENDA PER LADDENDA PER LADDENDA PER LADDENDA PER L ''''ANYANYANYANY    2016201620162016

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

1. És voluntat de l'Ajuntament de Granollers i del Consell Comarcal del Vallès Oriental garantir i 
facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes l'accés a aquells serveis que tendeixen a afavorir un 
desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat, aconseguir la integració 
de tots els ciutadans en la societat i afavorir la solidaritat i la participació ciutadana .

2. En data 12 de juny de 2012, la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Granollers va aprovar el 
contingut i la signatura del IV Conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la 
programació i el finançament de serveis socials, subscrit entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
i l'Ajuntament de Granollers per als anys 2012-2015, amb l'objecte d'establir la col·laboració per a la 
programació, la coordinació, la prestació i el finançament total o parcial dels projectes, programes i 
accions en matèria de serveis socials establerts o per al seu establiment, incorporats al conveni 
mitjançant addenda, per tal de garantir la continuïtat en la concertació de les polítiques públiques de 
serveis socials.

La vigència d'aquest conveni fineix el dia 31 de desembre de 2015.  

3. Degut a la voluntat de les parts a continuar amb aquesta col·laboració, es planteja la possibilitat de 
formalitzar un nou conveni per al quadrienni 2016-2019, amb l'objectiu de consolidar la col·laboració 
en la concertació i el disseny de polítiques públiques comunes en l 'àmbit dels serveis socials.

4. El dia 26 de novembre de 2015, té entrada al registre de l'Ajuntament de Granollers, amb núm. de 
registre E/007468-2015, notificació de l'acord adoptat per la Comissió de Govern del Consell 
Comarcal 2015/10, de 18 de novembre de 2015, referent a l'aprovació i proposta de signatura del V 
Conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de 
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serveis socials, i de l'addenda per a l'any 2016 al V conveni esmentat on consten els projectes que 
són objecte de col·laboració, amb indicació dels objectius, els pressupost i les previsions de 
finançament de cadascun dels projectes.

5. En aquest sentit, d'acord amb l'addenda 2016 al V conveni, els annexos i la previsió de despesa per 
l'any 2016 són els següents:

Annexos
Fons solidaritat 

ajuntaments
Consell 

Comarcal
Diputació 
Barcelona

Departament 
BSF Total (€)

1. Finançament complementari dels serveis socials de 
segon nivell 12.465,97 20.822,03 - - 32.288,00

2. Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès 
Oriental - - 4.580,91 14.700,00 19.280,91

3. Borsa de traductors 1.016,03 - 5.706,61 4.516,03 11.238,67
4. Programa d'intercanvi de xeringues 3.131,27 - - - 3.131,27
5. Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència 
de gènere - - - - -

6. Punt de Trobada 51.390,17 - - - 51.390,17
7. Acolliment d'urgència per a dones/acolliment en 
casos  de violència de gènere i en situacions de 
desprotecció social

2.314,00 - - 8.176,86 10.490,86

8. Centre d'acolliment residencial d'estada limitada 4.538,50 - - - 4.538,50
9. Encaix - servei de col·laboració entre famílies - - - 20.000,00 20.000,00
10. Recerca: Escala d'Exclusió Social Model UA 3.244,06 - 8.371,94 - 11.616,06
11. SAJE, Servei d'Assessorament Jurídic 
d'Estrangeria

- - 1.839,80 5.880,00 7.719,80

6. Els pactes sisè i següents del conveni disposen que els programes, els projectes i les accions que 
s'incorporen s'han de finançar amb les assignacions que el Consell Comarcal faci amb càrrec a les 
aportacions, les subvencions o les donacions que li siguin atorgades per aquests conceptes; les que 
pel mateix concepte li assigni, voluntàriament, l'Ajuntament; i pel Fons de Solidaritat en la quantia 
restant. 

En aquest sentit, d'acord amb l'addenda 2016 al V Conveni, l'aportació que li pertocaria satisfer a 
l'Ajuntament de Granollers en concepte de quota de participació en el Fons de Solidaritat per al 
finançament dels projectes esmentats, ascendeix a un import màxim de 6.170,21 €, d'acord amb el 
detall següent: 

Annexos
Fons solidaritat 

ajuntaments Granollers (€)

1. Finançament complementari dels serveis socials de segon nivell 12.465,97 1.868,74
2. Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental - -
3. Borsa de traductors 1.016,03 152,31
4. Programa d'intercanvi de xeringues 3.131,27 469,40
5. Teleassistència mòbil per a les víctimes de violència de gènere - -
6. Punt de Trobada 51.390,17 -
7. Acolliment d'urgència per a dones/acolliment en casos de violència de gènere i en 
situacions de desprotecció social 2.314,00 1.157,00

8. Centre d'acolliment residencial d'estada limitada 4.538,50 781,45
 9. Encaix - servei de col·laboració entre famílies - -
10. Recerca: Escala d'Exclusió Social Model UA 3.244,06 1.741,32
11. SAJE, Servei d'Assessorament Jurídic d'Estrangeria - -

Total: 78.100,00 6.170,21

7. El pacte dotzè del mateix conveni disposa, per altra banda, que l'ajuntament farà efectiva la quota 
de participació en el Fons de Solidaritat en dos pagaments anuals que es realitzaran :

1r pagament: un cop aprovada l'addenda econòmica pel Consell Comarcal, el 50% de a.
l'aportació (3.085,11 €).
2n pagament: un cop aprovada la liquidació dels projectes de l'addenda econòmica, de la b.
qual es trametrà còpia a l'Ajuntament.

8. El servei del Punt de Trobada corresponent a l'annex 6 de l'addenda el presten els ajuntaments de 
Granollers i Mollet del Vallès. En aquest cas, l'Ajuntament de Granollers en fa la prestació als 
municipis que pertanyen al partit judicial de Granollers , i per aquest servei el Consell Comarcal preveu 
l'aportació a l'Ajuntament de Granollers d'un import de 40.699,17 €, amb càrrec del fons de solidaritat 
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del conveni. 

9. Atès que les experiències i els resultats obtinguts fins a l'actualitat han estat satisfactoris, és 
d'interès d'ambdues parts formalitzar el referit V Conveni interadministratiu de col·laboració per a la 
coordinació, la programació i el finançament de serveis socials pel període 2016-2019 i de l'addenda 
per l'any 2016 al Conveni mencionat.

10. L'informe tècnic emès al respecte informa favorablement sobre el contingut d'aquest V Conveni 
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis 
socials, i de l'addenda per a l'any 2016, amb indicació de que l'import a satisfer en concepte de quota 
de participació als Fons de solidaritat corresponent a l'any 2016 s'efectuï amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària J5121/23130/46500 o equivalent, d'acord amb els imports i les anualitat següents:

Primer pagament amb càrrec a l'exercici 2016, d'un import de 3.085,11 €, corresponent al 50% a.
de la quota. 
Segon pagament amb càrrec a l'exercici 2017, d'un import màxim de 3.085,10 €, un cop b.
aprovada la liquidació dels projectes de l 'addenda econòmica per part del Consell Comarcal.

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, preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies en els 
termes que determinin les lleis en matèria de regulació i prestació dels serveis d'atenció a les 
persones, dels serveis socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d'acolliment 
dels immigrants.

2. L'article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, pel que fa a les competències municipals en la matèria de 
prestació dels serveis socials .

3. Els articles 31, 32 i la Disposició transitòria segona de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis 
socials, pel que fa a les competències dels ajuntaments i del Consell Comarcal en el Sistema Català 
de Serveis Socials.

4. 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, que contempla la possibilitat de subscriure convenis i 
protocols amb d'altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques de les 
quals en depenen, en l'àmbit de les seves competències i per a la consecució de finalitats d'interès 
comú. 

5. 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.

6, L'article 32 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de l'organització comarcal de Catalunya contempla que per mitjà de conveni, el Consell Comarcal pot 
utilitzar els serveis i els mitjans propis del municipi capital de comarca per a prestar els seus serveis, 
sempre i quan s'acordi per Ple del Consell Comarcal i municipal .

Per tot l'exposat,

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 contingut i la signatura del V conveni interadministratiu de col·laboració entre 
l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la coordinació, la 
programació i el finançament de serveis socials per als anys 2015-2019, el text íntegre del qual és el 
següent:

"REUNITS
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D’una part, el senyor David Ricart i Miró, president del Consell Comarcal del Vallès Oriental, assistit pel 
secretari accidental de la corporació , senyor Jordi Vendrell i Ros.

I de l’altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers, assistit pel secretari 
general de la corporació, el senyor Alfred Lacasa Tribó.

INTERVENEN

El president del Consell Comarcal 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, i facultat per 
aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 
2003).

L’alcalde 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 mitjançant el 
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.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest conveni , i

MANIFESTEN

I. Que és voluntat de les parts garantir i facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes l’accés a aquells serveis que 
tendeixen a afavorir un desenvolupament lliure i ple de la persona i dels col·lectius dins la societat, 
aconseguir la integració de tots els ciutadans en la societat i afavorir la solidaritat i la participació ciutadana .

II. Que el 12 de juny de 2012, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Departament de Benestar Social i 
Família vàrem formalitzar el contracte programa 2012-2015, per a la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat. 
El nou conveni quadriennal pels anys 2016-2019 encara no ha estat formalitzat.

III. Que ambdues parts vàrem subscriure el I conveni interadministratiu de col·laboració, per als anys 
2000-2003, el II conveni interadministratiu de col·laboració, per als anys 2004-2007, el III conveni 
interadministratiu de col·laboració per als anys 2008-2011 i el IV conveni interadministratiu de col·laboració 
per als anys 2012-2015 amb idèntic objecte i vàrem constituir un Fons de Solidaritat pel seu finançament, les 
experiències i els resultats dels quals han estat enormement satisfactoris .

Per aquest motiu, es planteja la possibilitat de formalitzar un nou conveni per al quadrienni 2016-2019, amb 
l’objectiu de consolidar la col·laboració en la concertació i el disseny de polítiques públiques comunes en 
l’àmbit dels serveis socials.

IV. Que les parts tenen interès a continuar aquest conveni de col·laboració per a la programació, la 
coordinació, la prestació i el finançament total o parcial de projectes, programes i accions en matèria de 
serveis socials establerts o per al seu establiment .

V. Que amb la signatura del I conveni interadministratiu de col·laboració, per als anys 2000-2003 es va crear 
el Fons de Solidaritat per al finançament dels programes, els projectes i les accions que han de ser objecte 
de la col·laboració entre les parts compareixents .

El Fons de Solidaritat s’ha anat dotant, any darrera any, amb les aportacions anuals dels ajuntaments 
integrants, d’acord amb les respectives addendes econòmiques als convenis marc .

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

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I. L’article 84.2 lletra m) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de 
juliol, preveu que els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies en els termes que 
determinin les lleis en matèria de regulació i prestació dels serveis d'atenció a les persones, dels serveis 
socials públics d'assistència primària i foment de les polítiques d 'acolliment dels immigrants.

II. L’epígraf primer de la disposició addicional tercera de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, preveu que les disposicions d’aquesta llei són 
d’aplicació a totes les Comunitats autònomes, sens perjudici de les seves competències exclusives en 
matèria de règim local assumides en els seus estatuts d’autonomia, en el marc de la normativa bàsica estatal 
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i amb estricta subjecció als principis d’estabilitat pressupostària , sostenibilitat financera i racionalització de les 
estructures administratives.

III. L’article 85 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, els articles 25 i 26 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, 
aprovat mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i els articles 27 i 36.1 i 36.2.8 del Programa 
d’actuació comarcal (d’ara endavant PAC) pel que fa a les competències del Consell Comarcal .

IV. La Directriu V del PAC, pel que fa als serveis comarcals de serveis socials, així com els d’atenció 
comunitària, a persones amb disminució, a la vellesa, a la infància i a l’adolescència i a la dona.

V. Els articles 18 i 19 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, en endavant Llei de serveis 
socials, pel que fa al serveis d’atenció especialitzada .

VI. Els articles 31, 32 i la Disposició transitòria segona de la Llei de serveis socials, pel que fa a les 
competències dels ajuntaments i del Consell Comarcal en el Sistema Català de Serveis Socials .

VII. L’article 17 de la LBRL, els articles 39 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel 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 (d’ara endavant LMRLC) i l’article 81 del Reial decret 1690/1986, d’11 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals , pel que fa al 
padró municipal.

VIII. 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, l’article 150 de la LMRLC i els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que fa a la instrumentació 
de la col·laboració interadministrativa mitjançant conveni .

D’acord amb els antecedents i les consideracions jurídiques, els compareixents, en la representació que 
exerceixen, formalitzen aquest conveni de col·laboració que subjecten als següents ,

PACTES

Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS

Primer. L'objecte d'aquest conveni és establir la col·laboració entre les parts signatàries per a la programació, 
la coordinació, la prestació i el finançament total o parcial de projectes, programes i accions en matèria de 
serveis socials establerts o per al seu establiment, incorporats a aquest conveni mitjançant l'addenda que 
l'acompanya, per tal de garantir la continuïtat en la concertació de les polítiques públiques de serveis socials . 

Segon. Les actuacions que es duen a terme per raó d'aquest conveni es regeixen pels principis generals 
d'igualtat, responsabilitat pública, solidaritat, foment de la cohesió social, respecte pels drets de la persona i 
la resta de principis previstos a l 'article 5 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Tercer. Els projectes, els programes i les accions que són objecte de col·laboració s'incorporen a aquest 
conveni mitjançant una addenda anual , en la qual s’estableixen els objectius , el pressupost i les previsions de 
finançament de cadascun dels projectes . 

El Consell Comarcal proposa i elabora anualment el contingut de les respectives addendes i l’Ajuntament les 
ha d’aprovar cadascun dels anys . 

Quart. El Consell Comarcal ha de coordinar les actuacions establertes a les respectives addendes, per a 
l'execució de les quals pot emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis públics establertes a la 
legislació de règim local. 

El Consell Comarcal pot també atorgar contractes de qualsevol naturalesa amb societats mercantils, 
cooperatives i entitats d’iniciativa social sense finalitat de lucre i establir convenis amb altres administracions 
per a l’execució dels projectes, dels programes i de les accions incorporats a les respectives addendes o per 
fer efectius els pactes que aquí se subscriuen . 

Cinquè. Les parts compareixents poden, per raó d’aquest conveni, adscriure temporalment personal al seu 
servei per a l’execució de les actuacions objecte de col·laboració, així com posar a disposició del Consell 
Comarcal, per qualsevol títol, béns mobles i immobles, tot sens perjudici dels pactes reguladors del règim 
econòmic establerts en el capítol II . 

Capítol II. EL RÈGIM ECONÒMIC: 

Sisè. El Consell Comarcal administra el Fons de Solidaritat amb subjecció a les obligacions que resulten 
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d'aquest conveni. 

Setè. Els programes, els projectes i les accions que s’incorporen a aquest conveni, mitjançant l'addenda 
corresponent, s’han de finançar amb les assignacions que el Consell Comarcal faci amb càrrec a les 
aportacions, les subvencions o les donacions que li siguin atorgades per aquests conceptes; les que pel 
mateix concepte li assigni, voluntàriament, l’Ajuntament; i pel Fons de Solidaritat en la quantia restant . 

Vuitè. L’Ajuntament, per mitjà de la representació amb què compareix, es compromet a fer efectiva la quota 
de participació que li correspon en el Fons de Solidaritat amb subjecció als pactes d’aquest conveni . 

Novè. La forma de pagament de l’Ajuntament de la quota que li pertoca en el Fons de Solidaritat s’ha de fer 
efectiva d’acord amb les disposicions d’aquest capítol . 

El Consell Comarcal ha d’aprovar les factures i efectuar els pagaments de les obligacions que per raó 
d’aquest conveni hagi contret amb tercers, un cop s’hagi verificat que les accions s’han dut a terme 
correctament i que l’òrgan competent n’ha justificat les despeses . 

Desè. El Consell Comarcal informarà semestralment a l’Ajuntament sobre la gestió dels diferents projectes, 
programes i accions, així com de l’estat de finançament d’aquests . 

Onzè. La Intervenció del Consell Comarcal ha de trametre semestralment, abans dels esmentats informes, 
una certificació acreditativa de l’estat de finançament dels diferents projectes , programes i accions. 

Dotzè. L’Ajuntament fa efectiva la quota de participació en el Fons de Solidaritat en dos pagaments anuals 
que es realitzaran:

1r pagament: un cop aprovada l’addenda econòmica pel Consell Comarcal l’Ajuntament ingressarà �

en el compte corrent 2013.0046.82.0200998227 el 50% de la seva aportació.

2n pagament: un cop aprovada la liquidació dels projectes de l’addenda econòmica el Consell �

Comarcal trametrà una còpia d’aquesta a l’Ajuntament i li comunicarà l’import que resta per aportar 
abans del 30 de gener de l’any següent. 

Si es produeix alguna demora en aquests terminis i el Consell Comarcal hagués d’abonar interessos al 
contractista per raó d’aquest conveni , l’ajuntament que ha ocasionat la demora ha de reintegrar aquest import 
al Consell Comarcal.
 
El Consell Comarcal iniciarà 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 . 

Tretzè. Si l’import de les aportacions, les subvencions o les donacions assignades a l’execució d’aquest 
conveni és superior al cost total dels programes, els projectes o les accions incorporats a l’addenda, les 
quanties que en resultin serviran per ampliar-los en aquella anualitat o s’integraran al Fons de Solidaritat 
destinat a l’any següent, o bé disminuiran la quota de participació de l’Ajuntament . 

Catorzè. L’extinció d’aquest conveni per qualsevol causa comporta la liquidació del Fons de Solidaritat. El 
Consell Comarcal ha d’efectuar els pagaments pendents amb càrrec al Fons i reintegrar a l’Ajuntament de 
manera proporcional al total de les seves aportacions durant el període de vigència. Aquest reintegrament es 
produirà en un termini màxim de dos mesos comptadors després que s’hagin efectuat tots els pagaments . 

Nogensmenys, la denúncia unilateral del conveni no causarà la liquidació del Fons de Solidaritat i tampoc no 
comportarà cap reintegrament. 

Quinzè. La quota anual de participació de l’Ajuntament en el Fons de Solidaritat que es constitueix per raó 
d'aquest conveni és la que resulti d’aplicar l 'operació següent: 
Pm = Hm/∑Hm * (FS -∆ ) 

On els paràmetres són: 
Pm: participació de l’ajuntament �

Hm: nombre d’habitants del municipi �

∑Hm: suma dels habitants dels municipis participants  �

FS: Fons de solidaritat �

∆: aportacions, donacions, subvencions afectades o romanents del Fons  �

Capítol III. EL RÈGIM JURÍDIC 

Setzè. Aquest conveni entra en vigor l’endemà que hagi estat firmat per dos terços de les parts que integren 
el Fons de Solidaritat, i estén els seus efectes des de l’1 de gener de 2016 fins al 31 de desembre de 2019. 
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Nogensmenys, podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts en les condicions que s’estableixin . 

L’acord d’aprovació o ratificació d’aquest conveni així com de les addendes successives per l’òrgan 
competent de cada part es traslladarà, mitjançant certificat de la Secretaria de la corporació, al Consell 
Comarcal, el qual actuarà com a dipositari. 

Dissetè. Aquest conveni es pot extingir per les causes següents : 

a) El compliment del període de vigència esmentat en el pacte antecedent o del de les seves pròrrogues, 
si escau. 
b) L’acord mutu entre les parts. 
c) La denúncia plantejada unilateralment davant el Consell Comarcal amb tres mesos d’antelació 
mínima, només provocarà efectes extintius per a la part denunciant . 
d) L’incompliment per qualsevol de les parts del contingut dels pactes constitueix causa suficient perquè 
les parts no incomplidores puguin instar la resolució del conveni . 
e) La mora superior a sis mesos en l’abonament de la quota de participació en el Fons de Solidaritat, per 
a la part deutora. 
f) La manca de finançament.
g) La pèrdua de competència per qualsevol de les parts .

Divuitè. A l’efecte d’aquest conveni el nombre d’habitants del municipi és el que resulti de la revisió del padró 
municipal d’habitants aprovats per cada ajuntament amb referència a l’ 1 de gener. 

Dinovè. El Consell Comarcal farà pública, a través del BOPB, la formalització d’aquest conveni i en trametrà 
un exemplar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya perquè en tingui 
coneixement. La resolució d’aquest conveni estarà sotmesa al mateix règim de publicitat .

Les previsions anteriors no limitaran la facultat de les parts per donar la màxima publicitat i difusió d’aquest 
instrument entre la població interessada. 

Vintè. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per tal de resoldre les incidències que 
puguin derivar-se d’aquest conveni. 

DISPOSICIÓ FINAL 

Única. En el cas que, posteriorment a la signatura d’aquest conveni, altres ajuntaments decideixin adherir-se 
al Fons de Solidaritat que aquí es constitueix, hauran d’efectuar una aportació inicial del cinquanta per cent 
de la quota de participació resultant , en la forma descrita al pacte quinzè. 

L’aportació s’haurà de fer efectiva en el termini d’un mes a partir de l’entrada en vigor del corresponent 
conveni de col·laboració".

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar el contingut i la signatura de l'addenda de l'any 2016 al V Conveni interadministratiu 
de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la 
coordinació, la programació i el finançament de serveis socials , d'acord amb el redactat següent:

"ANNEXANNEXANNEXANNEX    1111....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    FINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELLFINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELLFINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELLFINANÇAMENT COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS DE SEGON NIVELL     

ANTECEDENTS: 
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència és un equip tècnic multidisciplinar i especialitzat que recull i 
globalitza la informació, valora, fa el seguiment i emet les propostes tècniques que puguin beneficiar més els 
infants, de qui té encarregada la seva atenció individualitzada. És l’equip de referència de la família natural i 
del noi/a en alt risc social, sobre el qual ha d’incidir per tal de procurar modificar les condicions adverses de 
risc. 

OBJECTIU: 
El suport administratiu és del tot necessari per als professionals de l’equip ja que atenen un nombre elevat de 
casos, que comporten una atenció i unes gestions específiques. El suport administratiu es fa càrrec, entre 
d’altres, de les tasques següents: recepció de trucades telefòniques, tramesa de cartes i citacions als 
usuaris, control d’entrades i sortides de documentació de l’EAIA, tasques d’arxiu i altres tasques 
administratives. 

ADREÇAT A: 
L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA): 1 coordinadora, 3 treballadors socials, 2 pedagogs, 4 
psicòlegs, 3 educadors socials i 1 administratiu. 
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DURADA: 
De gener a desembre de 2016 

PRESSUPOST: 33.288,00 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENT: 
----    Fons de solidaritat: 12.465,97 € 
----    Consell Comarcal: 20.822,03 € 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    2222....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    PLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTALPLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTALPLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTALPLA COMARCAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ DEL VALLÈS ORIENTAL     

ANTECEDENTS: 
Des de 1997 i fins al 2004, el Consell Comarcal i els ajuntaments de Granollers i de Mollet del Vallès van 
signar un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya per 
portar a terme el Pla comarcal d’integració dels immigrants al Vallès Oriental . 

A partir de l’any 2005, el Consell Comarcal concorre a la convocatòria anual de subvencions adreçades a ens 
locals de Catalunya per al desenvolupament de programes i accions d’acollida i d’integració de persones 
estrangeres immigrades. 

El 6 de juny de 2006, en la reunió de regidors de Serveis Socials i Polítiques d’Igualtat, es va informar de les 
línies estratègiques proposades en les sessions tècniques dels mesos de gener i març de  2006, que van tenir 
lloc a Can Borrell de Mollet del Vallès, i dels objectius del Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès 
Oriental. 

Des de l’any 2006 es treballa en el desenvolupament d’aquestes línies estratègiques . 

OBJECTIU: 
Suport als municipis en relació amb l’acollida, la igualtat i l’acomodació de la nova ciutadania del Vallès 
Oriental, potenciant la convivència, la igualtat d’accés als recursos col·lectius, la cohesió comunitària i el 
suport contra l’exclusió. 

En relació amb les polítiques d’acollida:    

A. Donar suport als ajuntaments per: 
Dotar d’informació i eines útils per aconseguir que el procés d’incorporació de les persones �

empadronades sigui com més normalitzat millor. 
Donar a conèixer les característiques de la societat catalana i apropar el món local (organització, �

serveis, tràmits, espais, etc.) a les persones nouvingudes i generar processos per tal que se sentin 
implicades i en vulguin formar part activa. 
Promoure la participació de les entitats d’immigrants i de la societat en general en els processos �

d’acollida. 
Dotar d’informació i eines els responsables polítics a fi de millorar la qualitat de vida de tots els �

ciutadans.
Promoure accions per tal de facilitar l'acollida i integració a tota persona nouvinguda, apropant les �

persones i facilitant codis culturals . 
Informar tant les persones com els serveis i entitats dels recursos al seu abast, ja siguin de la �

comarca com d’altres administracions públiques .
Oferir un servei d'assessorament jurídic per tal de facilitar a les persones nouvingudes la gestió de �

tràmits i entesa de la seva situació en relació a la documentació i circumstàncies personals 
excepcionals. 

B. Executar aquestes actuacions incloses en el Pla comarcal : 
En relació a les polítiques d’acollida: 

Informe anual estadístic de la comarca �

Borsa de traductors �

Coneixement de l’entorn i de la societat catalana  �

En relació amb les polítiques d’igualtat: 
Col·laboració amb el servei de Dona del Consell Comarcal del Vallès Oriental  �

En relació a les polítiques d’acomodació: 
Treball transversal dins del Consell Comarcal del Vallès Oriental  �

ADREÇAT A: 
- Electes i tècnics locals i comarcals 
----    Entitats i agents socials 

DURADA: 
De gener a desembre de 2016
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PRESSUPOST:    19.280,91 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENT: 
----    Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social Família. Direcció General per a la Immigració: 
14.700,00 €. 
----    Diputació de Barcelona. Àrea de diversitat i ciutadania: 4.580,91 € 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    3333....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    BORSA DE TRADUCTORSBORSA DE TRADUCTORSBORSA DE TRADUCTORSBORSA DE TRADUCTORS     

ANTECEDENTS: 
En el marc del Pla comarcal de convivència i ciutadania del Vallès Oriental per a l’any 2006, en les sessions 
tècniques dels mesos de gener i març de 2006, quatre grups de treball (acollida, cohesió i convivència, treball 
i educació) integrats per professionals d’àmbits i serveis diferents van proposar, entre d’altres, disposar d’un 
servei de traducció àgil i proper. 

Des de l’any 2006 es compta amb el servei de traducció comarcal . 

OBJECTIU: 
Facilitar la interpretació i el diàleg entre les persones nouvingudes amb dificultats comunicatives per la seva 
recent arribada i els serveis de la comarca . 

ADREÇAT: 
Als serveis socials municipals. 

CIRCUIT D’ACCÉS: 
Els serveis formulen la sol·licitud del servei al Consell Comarcal del Vallès Oriental, segons el model 
establert. La sol·licitud i circuit d’accés es troba a la pàgina web  www.vallesoriental.cat. 

REQUISITS: 
Fer menys de dos anys de residència a Catalunya i no entendre el català ni el castellà . 

PRESTACIONS: 
Com a màxim es faran tres sessions per usuari . Aquesta condició només pot ser modificada si el professional 
que fa la sol·licitud presenta un informe justificant la necessitat . 

DURADA: 
De gener a desembre de 2016 

PRESSUPOST:    11.238,67 €    

PREVISIÓ DE FINANÇAMENT:
----    Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social i Família. Direcció General per a la Immigració: 
4.516,03 €  
----    Fons de solidaritat: 1.016,03 € 
----    Diputació de Barcelona: 5.706,61 €

ANNEXANNEXANNEXANNEX    4444....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    PROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUESPROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUESPROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUESPROGRAMA D’INTERCANVI DE XERINGUES     

ANTECEDENTS: 
El Servei Català de la Salut ofereix als governs locals la possibilitat de prevenir els problemes derivats de 
conductes de risc amb el Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX). El PIX ofereix als toxicòmans per via 
parenteral uns punts d’intercanvi on poden rebre xeringues noves i poden retornar les xeringues usades de 
manera anònima i gratuïta. 

OBJECTIU: 
Prevenir les malalties infectocontagioses associades al consum de drogues per via parenteral  �

Afavorir l’adquisició d’hàbits i conductes més saludables  �

Disminuir la tendència a compartir xeringues �

Potenciar el canvi de via de consum �

Utilitzar del preservatiu en les relacions sexuals  �

Apropar el drogodependent a la xarxa sanitària  �

ADREÇAT A:    
Les persones drogodependents actives consumidores de drogues per via parenteral  
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DURADA: 
De gener a desembre de 2016 

PRESSUPOST: 3.131,27 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENT: 
Fons de solidaritat: 3.131,27 €

ANNEXANNEXANNEXANNEX    5555....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    TELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DETELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DETELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DETELEASSISTÈNCIA MÒBIL PER A LES VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE    
GÈNEREGÈNEREGÈNEREGÈNERE    

ANTECEDENTS: 
La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere . 

El Consell de Ministres va aprovar el 7 de maig de 2004 un pla de mesures urgents per a la prevenció 
d’aquest tipus de violència. Es va encarregar a l’IMSERSO la cobertura del servei de teleassistència a les 
víctimes de violència de gènere. 

És una modalitat de servei que, amb la tecnologia adient, ofereix a les víctimes que tenen l’ordre de 
protecció, una atenció immediata i a distància, que assegura una resposta ràpida les 24 hores del dia, els 
365 dies de l’any. 

La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, publicada al DOGC el 2 
de maig de 2008, defineix el concepte de violència masclista com les conductes de domini, control i abús de 
poder dels homes sobre les dones. 

L’article 7 d’aquesta llei especifica que els poders públics han de seguir criteris d’actuació, entre d’altres, el 
foment dels instruments de col·laboració i cooperació entre les distintes administracions públiques per a totes 
les polítiques públiques d’eradicació de la violència masclista i, en especial, el disseny, el seguiment i 
l’avaluació de les mesures i dels recursos que s’han d’aplicar . 

OBJECTIU: 
Garantir una atenció immediata i adequada davant de situacions d’emergència . �

Proporcionar seguretat i tranquil·litat a la dona usuària del servei i als familiars que en depenen . �

Potenciar l’autoestima i la qualitat de vida de les usuàries del servei . �

Ajudar a disminuir la sobrecàrrega que pateixen les dones en aquesta situació . �

ADREÇAT A:    
Les dones víctimes de violència de gènere que tenen l’ordre de protecció  

DURADA: 
De gener a desembre de 2016 

PRESSUPOST:    sense cost 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENT: 
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, Delegació del 
Govern per a la Violència de Gènere en col·laboració amb la Federación Española de Municipios y 
Províncias. 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    6666....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    PUNT DE TROBADAPUNT DE TROBADAPUNT DE TROBADAPUNT DE TROBADA     

ANTECEDENTS: 
Són nombroses les sentències en els processos de separació i divorci en què el jutge estableix el temps i el 
lloc on el pare o la mare no custodi i el fill poden trobar-se i compartir el temps assignat, o fer el lliurament i el 
retorn del nen. Alhora, tot sovint es disposa que la devolució del menor es faci en dependències dels 
ajuntaments i sota la supervisió dels professionals de serveis socials . 

L’Ajuntament de Granollers i l’Ajuntament de Mollet del Vallès i Creu Roja Vallès Sud presten el servei de 
Punt de trobada on el pare o la mare poden trobar-se amb els seus fills en un espai específic i neutral, 
lliurar-los i retornar-los amb la supervisió dels professionals dels serveis socials . 

El servei és extensible a les visites amb el pare i la mare dels menors tutelats per la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència . 

OBJECTIU: 
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Oferir un espai neutral confortable on sigui possible : �

----    Lliurar i retornar els fills entre els pares amb dificultats pel compliment del règim de visites . 
----    Revisar i modificar les actituds envers els aspectes relacionats amb la cura dels fills . 
----    Reduir el nombre de denúncies per l’incompliment en el règim de visites . 
----    Millorar la forma en què els fills poden compartir el temps amb el progenitor no custodi . 
Observar i informar l’autoritat judicial, la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència i �

l’EAIA del desenvolupament de les trobades i dels intercanvis . 

ADREÇAT A: 
Famílies en què el jutge ha disposat la utilització del servei per lliurar i retornar el menor o fer les �

visites del progenitor no custodi . 
Famílies de nens tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència . �

CIRCUIT D’ACCÉS: 
Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Granollers quan la demanda provingui dels jutjats de 
Granollers, ja sigui directament o a través dels serveis socials dels municipis del partit judicial de Granollers . 

Sol·licitud als Serveis Socials de l’Ajuntament de Mollet del Vallès quan la demanda provingui dels jutjats de 
Mollet del Vallès, ja sigui directament o a través dels serveis socials dels municipis del partit judicial de Mollet 
del Vallès. 

Quan la demanda provingui de l’EAIA, l’adreçarà als serveis socials de l’Ajuntament de Granollers o de 
l’Ajuntament de Mollet del Vallès, en funció del partit judicial del municipi de residència del pare o de la mare 
que sigui més beneficiós pel menor. 

DURADA: 
De gener a desembre de 2016

PRESSUPOST: 51.390,17 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENT: 
Fons de solidaritat: Total 51.390,17 € segons el detall següent: 

La previsió de l’aportació del fons de solidaritat a l’Ajuntament de Granollers per a la prestació d’aquest servei 
és de 40.699,17 €. 

La previsió de l’aportació del fons de solidaritat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la prestació d’aquest 
servei és d’un import mínim de 3.524 €, que inclou l’atenció de 5 casos; a partir del sisè cas, 597,25 € per a 
cadascun d’ells amb un màxim de dotze casos més . 

NotaNotaNotaNota: Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta addenda els ajuntaments que disposin del recurs de punt de 
trobada en la data de signatura de l’addenda . 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    7777....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    ACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONESACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONESACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONESACOLLIMENT D’URGÈNCIA PER A DONES ....    
ACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIALACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIALACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIALACOLLIMENT EN CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I EN SITUACIONS DE DESPROTECCIÓ SOCIAL    

ANTECEDENTS: 
Fins a l’any 2003, les necessitats d’allotjament d’urgència de les dones es cobrien oferint l’estada en un hotel 
o una pensió. Un grup de treball format per professionals dels serveis socials d’atenció primària i 
especialitzada va treballar en la definició i en la proposta d’un servei d’acolliment d’urgència per a dones 
víctimes de violència de gènere, amb la finalitat d’oferir un espai adequat amb professionals que acullin i 
atenguin les dones en situació d’urgència . 

Des de l’any 2003 el Consell Comarcal signa anualment un conveni o contracte amb entitats socials, 
mitjançant el qual es facilita i es regula l’accés a una casa d’acollida d 'urgències. 

OBJECTIU: 
Acollir les famílies (dona amb o sense fills/es) en un ambient contenidor i segur �

Donar suport socioeducatiu a la unitat familiar  �

Ajudar a la dona i als seus fills/es a comprendre la seva situació �

ADREÇAT A: 
Les dones víctimes de la violència de gènere o en situació de desprotecció social , amb o sense fills/es. 

Per violència de gènere s’entén qualsevol acte de violència física o psicològica exercida sobre la dona . 
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Per desprotecció social s’entén qualsevol altra circumstància d’urgència, precarietat econòmica i aïllament 
social en què es pugui trobar la dona i que , a criteri dels serveis socials bàsics , requereixi atenció immediata. 

CIRCUIT D’ACCÉS: 
En els casos en què la dona ha d’abandonar el domicili de manera urgent els professionals dels serveis 
socials bàsics valoren, en primer lloc, la possibilitat que la dona vagi al domicili d’un familiar o d’un amic, 
sempre que no representi un perill . Si aquesta via no és possible, es recorre a l’acolliment d’urgència. 

Les derivacions es faran de la manera següent : 
a) Municipis que han aprovat un protocol d’actuació en relació a les dones víctimes de violència de 
gènere, a través de serveis socials bàsics o a través de la policia local . 
b) Municipis que no han aprovat un protocol d’actuació en relació a les dones víctimes de violència de 
gènere -Aiguafreda i Vallromanes, sempre a través dels serveis socials bàsics . 

El Consell Comarcal informarà als serveis socials bàsics a qui s 'han d'adreçar per concretar l'estada a la casa 
d'acollida.

Els ajuntaments derivants: 
- S’han d’adreçar a la casa d'acollida per via telefònica. Els professionals de la casa d'acollida valoren si el 
perfil és l’adient i confirmen les possibilitats d’obtenir plaça. En cas que pugui ingressar, es pacta el moment 
d’ingrés. 
- Han de formalitzar la demanda per fax o per correu electrònic segons el full de sol·licitud facilitat des de la 
casa d'acollida, on han de constar: 

Les dades de la dona i, si escau, dels menors al seu càrrec: nom, cognoms, edat, telèfon i adreça. �

Les dades del professional dels serveis socials bàsics que faci la demanda i del que sigui el referent �

de la dona al municipi. 
La data prevista de sortida i les gestions que ha de fer la dona en el període d’estada a la casa . �

Han d’acceptar el full de compromís on s’expliciten les responsabilitats de la casa d'acollida i del �

professional derivant durant el temps d’estada . 
Han d’emetre un informe segons el model facilitat per la casa d'acollida, en un màxim de 24 h �

després d’haver fet la demanda. 

En el cas d'enviament de les dades per correu electrònic, els serveis socials bàsics garantirà un enviament 
segur de les dades.

L’Ajuntament haurà d’assegurar i facilitar que en el moment de l’ingrés la dona pugui cobrir econòmicament 
les despeses excloses del conveni  (medicaments, desplaçaments, bolquers, etc.) 

Els serveis socials bàsics derivants són els responsables de fer el seguiment de la dona, de cercar els 
recursos alternatius que en possibilitin la sortida de la casa d'acollida, i de facilitar els acompanyaments que 
la dona requereixi. 

La casa d'acollida elaborarà una valoració global de la família, segons la situació personal. Aquesta valoració 
es retorna als serveis socials bàsics que estiguin fent el seguiment de la situació . 

TEMPS D’ESTADA: 
El temps d’estada inicial, que no cal esgotar, és de 15 dies, amb possibilitat de renovació per temps variable. 
El Consell Comarcal es fa càrrec de les despeses fins el 15e dia. A partir del 16e dia, inclòs, se’n fa càrrec 
l’Ajuntament.

El Consell Comarcal informarà als serveis socials bàsics del cost per persona i dia d'estada a la casa 
d'acollida.

DURADA: 
De gener a desembre de 2016 

PRESSUPOST: 10.490,86 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENT: 
Ajuntament de Granollers: 1.157,00 € 
Ajuntament de Mollet del Vallès: 1.157,00 € 
Departament de Benestar Social i Família: 8.176.86 € 

ANNEXANNEXANNEXANNEX    8888....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    CENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADACENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADACENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADACENTRE D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL D’ESTADA LIMITADA     

ANTECEDENTS: 
El servei d’acolliment residencial d’estada limitada i d’assistència supleix temporalment la llar familiar en 
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casos puntuals d’urgència (agressió, violència, llançament, esfondrament), quan no es disposa en aquell 
moment de suport familiar ni recursos econòmics propis per resoldre el problema . 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès és titular d’un centre residencial d’estada limitada des de març de 2003. El 
reglament del servei preveu que els altres municipis de la comarca la utilització del Centre, sempre que hi 
hagi disponibilitat de places i amb un acord específic previ , pels altres municipis de la comarca. 

OBJECTIU: 
Cobrir temporalment les necessitats bàsiques d’allotjament en cas d’urgència social  

ADREÇAT A: 
Les persones i les famílies que, tot i valer-se per elles mateixes les activitats de la vida diària, tenen 
necessitat de caràcter conjuntural de ser allotjades : 

Les persones i les famílies víctimes d’una catàstrofe en el seu habitatge  �

Les persones i les famílies provinents de llançament quan la seva situació és coneguda pels serveis �

socials d’atenció primària 
Les dones soles o amb fills �

Les víctimes de violència familiar sempre que no hi hagi plaça a la CAM i que sigui un problema �

d’allotjament alternatiu 

CIRCUIT D’ACCÉS: 
Informe proposta dels serveis socials d’atenció primària del municipi d’origen de la persona usuària adreçat a 
la persona assignada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès , que autoritzarà o denegarà l’ ingrés al Centre . 

En horaris festius i nocturns -a partir de les 20 hores i fins a les 8h-, en el cas de les persones i les famílies 
víctimes d’una catàstrofe en el seu habitatge, la derivació es farà a través del responsable de torn de la 
policia local on es produeixi l’emergència cap al responsable de torn de la policia local de Mollet del Vallès. A 
primera hora del matí del primer dia hàbil després de l’ingrés, els serveis socials del l’ajuntament derivant 
faran arribar l’informe corresponent a la persona assignada per l’Ajuntament de Mollet del Vallès . 

TEMPS D’ESTADA: 
El temps d’estada, que no cal esgotar, és de 7 dies. 

DURADA: 
De gener a desembre de 2016

PRESSUPOST: 4.538,50 € 

PREVISIÓ DE FINANÇAMENT: 
Fons de solidaritat: 4.538,50 € 

La previsió de l’aportació del fons de solidaritat a l’Ajuntament de Mollet del Vallès per a la prestació d’aquest 
servei és de 4.538,50 €. 

Nota: Resten exclosos de l’aplicació d’aquesta addenda els ajuntaments que disposin del recurs de centre 
d’acolliment residencial d’estada limitada en la data de signatura de l’addenda .

ANNEXANNEXANNEXANNEX    9999....    PROJECTEPROJECTEPROJECTEPROJECTE ::::    ENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIESENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIESENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIESENCAIX – SERVEI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FAMÍLIES     

ANTECEDENTS: 
A partir de la tasca de l’EAIA de suport i assessorament als diferents serveis implicats en l’atenció a la 
infància (serveis socials, escoles, hospitals, etc.) s’ha vist la necessitat de donar resposta a aquelles famílies 
amb fills que per problemes puntuals i de caràcter transitori (hospitalització, viatge urgent, laborals, etc) no 
poden fer-se’n càrrec. 

Parlem doncs de famílies que no poden comptar amb el suport d’altres membres del nucli familiar o família 
extensa ( avis, tiets, etc.) ni de xarxa social (amics, etc.) propera, que puguin donar-los un cop de mà en la 
cura d’aquests infants. 

Per poder donar resposta a aquesta necessitat, es requereix que altres persones i/o famílies puguin donar el 
seu recolzament desinteressat i altruista, durant una estona, uns dies, o el temps que els infants no poden 
rebre l’atenció adequada per part de la seva família . 

Notificar a les persones interessades aquesta resolució, amb l'expressió de la possibilitat 
d'interposar-hi els recursos corresponents.
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 Alcalde: En tot cas, la Regidora de Serveis Socials en farà una breu explicació , endavant 

Sra. Sánchez: Gràcies Alcalde. Sereu molt breu. Avui portem tal com ha dit el Secretari l'aprovació del 
5è Conveni interadministratiu de col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials. L'objecte d'aquest Conveni és establir la 
col·laboració entre l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal per la programació, coordinació, 
la prestació i el finançament total o parcial de projectes, programes, i accions en matèria de serveis 
socials, establerts o pel seu establiment, incorporats en aquest Conveni mitjançant l'addenda que 
l'acompanya per l'any 2016 per tal de garantir la continuïtat en la concertació de les polítiques 
públiques de serveis socials. Les actuacions que es duen a terme per raó d'aquest Conveni, es 
regeixen pels principis generals d'igualtat, responsabilitat pública, solidaritat i foment de la cohesió 
social.

Els projectes, els programes i les accions que són objecte de col·laboració s'incorporen en aquest 
Conveni mitjançant una addenda anual en la qual s'estableixen els objectius, el pressupost i les 
previsions de finançament de cadascun dels projectes. El Consell Comarcal proposa i elabora 
anul·lament el contingut de les respectives addendes i l'Ajuntament les ha d'aprovar cadascun dels 
anys. Els programes, els projectes i les accions que s'incorporen a aquest conveni mitjançant 
l'addenda corresponen, s'ha de finançar amb les assignacions que el Consell Comarcal faci amb 
càrrec a les aportacions. Les subvencions o les donacions que li siguin atorgades per aquests 
conceptes, les que pel mateix concepte, ja signi voluntàriament l'Ajuntament i del que parlem avui, del 
fons solidari en la quantitat restant. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí no hi ha anunciades intervencions i sí que hi ha el suport de tots els 
Grups Municipals, per tant, si ningú canvia d'opinió, l'aprovem per unanimitat? 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Passem al punt 9, que és un dictamen a partir del qual s'aprova la incorporació de 
l'Ajuntament de Granollers al Consell de Participació del Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès 
Oriental de la Generalitat de Catalunya, endavant Secretari, 

9999).-).-).-).-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 EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL SERVEI DE REHABILITACIÓGRANOLLERS EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL SERVEI DE REHABILITACIÓGRANOLLERS EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL SERVEI DE REHABILITACIÓGRANOLLERS EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL SERVEI DE REHABILITACIÓ    
PRELABORAL DEL VALLÈS ORIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPRELABORAL DEL VALLÈS ORIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPRELABORAL DEL VALLÈS ORIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAPRELABORAL DEL VALLÈS ORIENTAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,,,,        I NOMENAR ELI NOMENAR ELI NOMENAR ELI NOMENAR EL    
REPRESENTANT MUNICIPALREPRESENTANT MUNICIPALREPRESENTANT MUNICIPALREPRESENTANT MUNICIPAL

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

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, estableix que la promoció de la participació 
ciutadana és primordial per tal d'assegurar el sistema de Serveis Socials a les necessitats de les 
persones i a llur diversitat.

La participació ciutadana en l'àmbit dels serveis socials s 'articula mitjançant òrgans de participació. En 
particular, el Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del 
Sistema Català de Serveis Socials, concreta que en els centres on es presenten serveis d'atenció 
diürna i serveis substitutoris de la llar, ha d'existir un consell de participació de centre com a òrgan de 
participació. 

Aquests centres públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya on es prestin serveis socials 
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o es realitzin activitats socials i els centres privats amb finançament de la Generalitat han de complir 
les previsions del Decret. Aquesta regulació té caràcter supletori per a la resta de centres públics o 
finançats amb fons públics.

Així mateix, l'article 27.1b5) del mateix Decret  preveu la presència de l 'administració local als consells 
de participació de centre, en els casos en què no sigui representada ni com a titular del centre ni com 
Administració finançadora del servei.

És voluntat de l'Ajuntament de Granollers atendre la iniciativa de desplegar la nova llei i passar a 
formar part del del Consell de participació del Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès Oriental. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

I- Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.

II- Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del Sistema Català 
de Serveis Socials.

III- 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 el Consell de participació del 
Servei de Rehabilitació Prelaboral del Vallès Oriental .

SEGONSEGONSEGONSEGON.... Facultar per acords successius, a l’alcalde de Granollers per nomenar el representant de 
l’Ajuntament de Granollers a l’esmentat Consell. 

TERCERTERCERTERCERTERCER. Nomenar la 5ª tinent d’alcalde i regidora de Salut Pública, Serveis Socials i Igualtat 
representant de l’Ajuntament de Granollers en el Consell. 

QUARTQUARTQUARTQUART. Comunicar el present acord a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials - Servei de 
rehabilitació prelaboral del Vallès Oriental de la Generalitat de Catalunya i a l 'Associació INTRESS. 

Alcalde: Aquí no hi ha demanades intervencions, sí que hi ha demanada 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    ((((4444)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    i  CpGi  CpGi  CpGi  CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))));;;;    iiii    2222    abstencions  del Grup Municipal Cabstencions  del Grup Municipal Cabstencions  del Grup Municipal Cabstencions  del Grup Municipal C ''''ssss    ((((2222).).).).

Alcalde: Passem a l'apartat de la Junta de Portaveus, que són mocions, en concret 3, endavant, 
senyor Secretari 
 

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

10101010....1111).-).-).-).-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 ENAG ENAG ENAG EN    
SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCASUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCASUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCASUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA    
DE L’EBREDE L’EBREDE L’EBREDE L’EBRE

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

El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un total 
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de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre. 
Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu Ebre 
(Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià). 

Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de 
l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, 
partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava 
el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats 
econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen. 

El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el vot 
favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta 
amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels 
estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any 
normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més, 
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 
3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del Delta, el 
manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser presentada en forma 
d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca 
de l’Ebre, però no va ser atesa.

En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense diferenciar anys 
secs o humits) és a dir,  5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la Comissió per la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 
2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional . Mentre que 
algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de 
l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l 'aigua. 

Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous regadius en 
450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700700700700....000000000000    
hectàreeshectàreeshectàreeshectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves 
infraestructures de regulació (embassaments).

La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de 4.030 
al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al Govern 
espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta informació als 
diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern 
espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el 
contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren 
idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 

Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i 
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el Grup municipal d’ERC-
Acció Granollers proposa al Ple l’adopció dels següents :

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

1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Granollers a l’aprovació 
definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 
de gener de 2016.

2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla hidrològic 
de la conca de l’Ebre.

3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres institucions 
i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i 
internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la 
Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre.

4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment del Pla 
Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats.
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4. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació 
Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deaprovada per majoria absoluta per la Junta deaprovada per majoria absoluta per la Junta deaprovada 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----AM iAM iAM iAM i    
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;    i  li  li  li  l ''''abstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal C ''''ssss....

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí hi ha hagut un Grup que ha demanat intervenir per explicar el seu vot, en 
concret Ciutadans.  

Senyor Meseguer: Gràcies senyor Alcalde. Nosaltres aquí voldríem expressar el nostre sentit de vot 
que serà d'abstenció perquè primer perquè considerem que el Pla de la conca de l'Ebre compleix les 
directives de l'aigua, però jo el que volíem comentar en aquí és que considerem que aquestes mocions 
no són competència de Granollers, i hi ha moltes mocions que són una mica el "copiar y pegar", 
pensem que n'hi ha, i més començant ara el 2016.
Doncs nosaltres voldríem aprofitar la nostra intervenció per dir dades, que el novembre de 2015 hi 
havien 4.912 aturats, el desembre del 2015 n'hi ha 4.767, a això vol dir que han baixat 145 aturats, 
hem de tenir en compte que aquests aturats doncs són contractacions puntuals per les campanyes de 
nadal, i una mica donar aquestes dades, perquè creiem que hi ha coses molt més importants en què 
centrant-se. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si hi ha algun altre Grup que volguí expressar el vot en aquest cas, no? 
Si? Els proposants, endavant.

Senyor Mur: Sí, bé, no havíem demanat paraula perquè no coneixíem la intervenció. En tot cas dues 
coses, la primera, ja estem d'acord en què les mocions són interessants que afectin directament el 
municipi, en primera instància, però també per nosaltres, per nosaltres són importants les que afecten 
el nostre país, per tant aquesta n'és una d'elles, en aquest sentit és mostrar la nostra solidaritat amb 
una part del país que és veure afectada per una decisió que es pren des d'un altre país, o en tot cas 
futurament d'un altre país, sense tenir en compte moltíssimes coses, aquesta seria la primera 
observació.  I la segona, és que donada la proposta que fan la gent de Ciutadans, com a mínim ja no 
haurem de votar mai més en contra d'una proposta d'adherir-nos a la Constitució, perquè entenc que 
com que no és una cosa de tipus local, ja no la tornaran a presentar. Gràcies.  

Alcalde: En tot cas, agrairia que les intervencions es cenyissin als temes, seria bo pels que ens 
segueixen. Hi ha algun altre Grup que vulgui intervenir? Molt breument senyor Sastre.   

Senyor Sastre: Sí, no tenia pensat tampoc intervenir però en tot cas sí que és cert que hi ha mocions 
que no afecten directament a Granollers, o que no són d'àmbit local, però jo crec que també és 
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important, perquè en aquesta casa i estem representats gent de diferents colors polítics que tenim 
partits més enllà del que són la ciutat, i per tant tenim ideologies i cos ideològic i posicionament 
respecte a  altres temes que no són estrictament només els de ciutat, però que sí que són els que ens 
ocupem més directament, jo penso que és bo que l'Ajuntament de Granollers en tant espai on hi han 
representades totes aquestes sensibilitats puguin emetre posicionament ideològic o posicionament 
polític respecte a temes que no afecten directament a la ciutat, en cara que en aquest cas afectin de 
forma directa el país, per tant jo penso que sí que és bo que tots posem de relleu quin és el 
posicionament global d'aquesta Corporació.  

Alcalde: Sembla ser que el senyor Terrades també s'ha animat.

Senyor Terrades: No, per fer unes precisions no també. S'ha dit que el Pla de Conca de l'Ebre 
compleix la directiva marc de l'aigua. Bé, això seria molt discutible, que compleixi la directiva marc de 
l'aigua. I no m'estic referint als cabals ambientals de l'Ebre, m'estic referint fins i tot a un tema que la 
directiva marc de l'aigua fitxa com a prioritària que és la qualitat de l'aigua, i bé quan arriba l'aigua 
després de passar per unes quantes Comunitats abans d'arribar a Catalunya, i també  a la pròpia 
Catalunya, quan arriba a baix al delta, la qualitat de l'aigua podríem discutir-ho molt, aquest és el 
principal incompliment de la directiva marc de l 'aigua.

Clar, a mi hi ha hagut una cosa que m'ha grinyolat, nosaltres votarem a favor, hem votat a favor, una 
decisió que hem pres en un país que afecta el nostre país i estem allò amb l'embolicada de sempre, 
home la directiva marc de l'aigua, senyor Mur, el que diu, justament, aquells rius d'Europa que passen 
per diversos països o per diverses regions, la gestió no és de cada Comunitat o de cada país, sinó que 
hi ha una unitat de conca de la gestió. Ho dic perquè estaria bé precisar exactament. Nosaltres estem 
en contra del Pla de Conca hidrològic de l'Ebre, per una raó: perquè l'assignació que es fa de regadius 
a futur és una absoluta quimera, perquè si s'acabessin fent tots, faltarien 900 hectòmetres cúbics per 
tal de poder, en el riu, eh, per tal de poder tirar endavant totes les coses que aquest Pla de Conca ha 
compromès.  

Alcalde: Gràcies. Queda aprovada. El següent, senyor Secretari.

10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ----CUPCUPCUPCUP,,,,    AMB ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAAMB ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAAMB ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAAMB ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,,,,    PER UNAPER UNAPER UNAPER UNA    
FISCALITAT MUNICIPAL PROGRESSIVA I EQUITATIVAFISCALITAT MUNICIPAL PROGRESSIVA I EQUITATIVAFISCALITAT MUNICIPAL PROGRESSIVA I EQUITATIVAFISCALITAT MUNICIPAL PROGRESSIVA I EQUITATIVA     

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

Des de l’inici de la crisi, les rendes de les famílies catalanes han fet una caiguda que duplica la de la 
mitjana de la UE. Catalunya és dels països on més han augmentat les desigualtats. En els anys previs 
a la crisi els nivells de desigualtat eren inferiors a la mitjana europea i ara han passat a situar-se per 
sobre. L'escletxa a l'Estat ha crescut deu cops més que la mitjana europea. La pèrdua de la capacitat 
adquisitiva de la renda de les famílies catalanes s’està repartint d’una manera gens equitativa: les 
pèrdues relatives s’acumulen en els sectors de rendes baixes. Al mateix temps, es produeix una 
concentració de renda en la població més rica. Les diferències entre les rendes més altes i les més 
baixes s’incrementen. Exemplifica aquesta realitat el fet que el català més ric posseeixi el mateix que 
155.000 famílies. 
 



34

Segons l'informe “Una economia al servei de l'1%” d'Intermón Oxfam vint persones tenen a l’Estat 
tants diners com el 30% de la població. El patrimoni d’aquesta vintena de grans fortunes espanyoles 
es va incrementar un 15% durant el 2015, mentre que la riquesa del 99% restant va caure un 15%. 

Les taxes de població desocupada i en atur a Granollers han assolit xifres més que preocupants. 
Tanmateix cal tenir en consideració que una part cada cop més important de les persones que 
treballen ho fa a temps parcial i de manera temporal. Fruit de la realitat dels microjobs i dels 
microsalaris la pobresa creix també entre el col·lectiu de persones inserides en el mercat laboral .

El poder adquisitiu d'un percentatge rellevant de granollerins i granollerines s'ha vist reduït, 
conseqüència de la política de reducció de jornades i salaris i de l'increment dels imports dels serveis 
bàsics, fins a xifres properes als límits imprescindibles per a la subsistència. Per aquest motiu i 
conseqüència de la  lògica de prioritat de despesa algunes persones i famílies es veuen excloses del 
gaudi de serveis municipals subjectes a preus públics .

L’accés als serveis públics és un dret de tota la ciutadania i és una obligació de l’Ajuntament, com a 
administració més propera, fer el possible per garantir-lo. Atès que una forma més equitativa en els 
preus públics, més adaptada als ingressos de les diferents persones i famílies del municipi, permetria 
alleujar aquest problema, a l'hora que una tarifació adaptada a les rendes permetria incrementar el 
nombre de persones usuàries i per tant augmentar els ingressos econòmics per a l’Ajuntament, pel 
que fa a les taxes globals percebudes pel servei. 

El concepte d’equitat en l'accés als serveis municipals subjectes a preus públics, només es pot 
desenvolupar aplicant correctors de progressivitat en les taxes. Atès que la pràctica adoptada per 
alguns ajuntaments, per tal d'assolir l'objectiu de l'equitat ha estat la tarifació social, que planteja 
l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el nivell de renda de les persones usuàries; 
definint franges d’usuàries i un determinat preu per a cada franja, de manera que les rendes més altes 
paguen el 100% del preu del servei, mentre que les franges de rendes més baixes reben diferents 
percentatges de descompte en el preu.

Regular ajuts econòmics puntuals per a sectors de població específics en situació d'escassa capacitat 
econòmica, en la mesura de les possibilitats econòmiques i legals de l'ajuntament de Granollers, és 
una mesura que a més de facilitar la inclusió social, permet que la fiscalitat municipal avanci cap a 
una fiscalitat progressiva i equitativa. 

Atès que la progressivitat, a través de tarificació social, en qualsevol contribució ciutadana, ja sigui a 
través d'impostos, taxes o preus públics, al finançament d'un servei públic municipal, és un dels 
instruments de que disposa l'administració local per avançar cap a la igualtat formal i material de la 
població que hi viu; des del Grup Municipal de la Crida per Granollers-CUP proposem al Ple de 
l'Ajuntament de Granollers l'adopció del següent acord:

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

1. Encomanar a la Comissió de l'Àrea de Govern i Economia, un estudi que analitzi la possibilitat de 
regular un sistema de tarificació social en l'establiment i fixació de preus públics, que s’ajusti per a 
cada persona a la seva renda individual o familiar, així com a d’altres circumstàncies personals i/o 
familiars. Sempre que hi hagi acord per part dels grups representats a la comissió aquesta podrà 
convidar a participar a persones especialitzades en la matèria i/o representants d'entitats que 
consideri oportú. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per UNANIMITAT  per la Junta deaprovada per UNANIMITAT  per la Junta deaprovada per UNANIMITAT  per la Junta deaprovada per UNANIMITAT  per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ....

Alcalde: Si? Aquí també s'ha demanat intervenció, correspon a la senyora Oliver iniciar el torn, 
endavant  
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Senyora Oliver: Gràcies. Bona tarda a tothom, responen a les paraules del company de Ciutadans, 
m'he recordat d'una frase que diu que el simple aleteig d'una papallona pot provocar un tsunami a 
l'altra banda del món, justament això subscriu la teoria del caos, i una mica en teoria del caos hi estem 
inscrits. Justament hi ha hagut un informe, l'informe d'una economia al servei de l'1% que justament 
suposo que alguns i algunes de vosaltres coneixeu, que ha fet públic Intermon Oxfam, que justament 
parla d'unes xifres absolutament esfereïdores, és a dir, d'unes xifres globals, que jo crec que parlen 
per si soles que 62 persones tenen la mateixa renda que 3.600.000.000 de persones. En l'àmbit més 
català, 1 persona equival a la renda de 155.000 famílies, per tant jo crec que a l'àgora de Granollers, 
que és a on estem instal·lats a hores d'ara a aquí, doncs entenem que aquest Informe dona i subscriu 
que hi ha un augment absolut i progressiu de les desigualtats arreu i que per tant a Granollers, doncs 
no està exempt d'aquesta desigualtat. Convé fins i tot, comentava, el regidor de Ciutadans les xifres 
d'atur precisament, i amb això coincidim, són preocupants, és a dir, quan parlem d'unes xifres de 
5.800 persones aproximadament i que a més a més, el treball és temporal i precari, estem parlant 
d'unes dades preocupants, lògicament. 

Avui llegia en l'Ara, que no sé si ho he llegit també vosaltres, que deia que el 25% dels contractes fets 
el 2015 han durat menys d'una setmana, és a dir, 1 de cada 4 contractes fets el 2015 ha durat menys 
d'1 setmana. Que provoca això aquí a Granollers? Lògicament, perquè no vivim absents del món i 
absents del sistema capitalista que en el fons ens condemna a això, doncs provoca que hi ha hagut 
una disminució progressiva del poder adquisitiu dels granollerins i les granollerines, que evidentment 
això ha derivat en uns salaris cada cop més baixos, i que lògicament alguns imports dels serveis 
bàsics doncs han augmentat. I alguns han quedat iguals, però d'alguna manera això ha provocat certa 
exclusió social.

I que hem de fer des de l'Ajuntament? Jo crec que des de l'Ajuntament una de les nostres tasques i 
funcions és garantir precisament l'accés universal als serveis públics , i a més a més, fer-ho de manera 
equitativa. Com proposem doncs fer-ho? Doncs aplicant correctors de progressivitat a les taxes a 
través d'una tarifació social. I que vol dir això? Doncs una qüestió molt senzilla, és a dir, que qui més 
pagui, o sigui, que més tingui, més pagui, o sigui que les rendes que són altes, paguin els serveis al 
100% i en canvi les rendes que són més baixes lògicament haurien de rebre descomptes importants 
en els preus de manera que puguem aconseguir aquest accés universal a tothom. Estem demanant 
per exemple que s'estudi doncs que podem sobre la tarifació sobre l'Escola Bressol, que podem fer 
sobre tarifacions sobre l'Escola de Música, que podem fer sobre la tarifació sobre el Servei d'atenció 
domiciliaria, i a més a més, estem demanant quelcom que tampoc és tan anormal, perquè hi ha altres 
ajuntaments, com l'Ajuntament de la Garriga, sense anar més lluny, o de La Roca sense anar més 
lluny, i d'altres una mica més lluny com Rubí, Cerdanyola, o Sant Feliu del Llobregat ja ho estan 
aplicant. De manera que realment estem felices avui perquè veiem que hi ha hagut unanimitat en 
aquest compromís, és a dir, la proposta inicial de la CUP en aquest sentit era fer una Comissió ad hoc 
que treballes precisament aquesta fiscalitat progressiva, en tot cas hi ha hagut una esmena del Partit 
Socialista que acceptem de molt bon grat, perquè entenem i fem una lectura positiva en el sentit 
d'adoptar aquest compromís per poder començar a treballar no des d'una Comissió ad hoc, però si en 
tot cas des de la Comissió Informativa lògicament per estudiar aquesta viabilitat d'una tarifació social i 
per tant en aquest sentit estem contentes perquè entenem, doncs perquè justament és una manera de 
començar a plantejar una alternativa en les Ordenances Fiscals que aprovarem el setembre, i que si 
no conto malament, queden gairebé 9 mesos, i per tant, entenem que és com un part, que voldríem 
parir en tot cas gairebé un octubre amb una fiscalitat més justa i més equitativa .  

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si Ciutadans vols intervenir? Sí? Endavant,  

Senyor Meseguer: Simplement, aplaudir la moció presentada per la CUP. Gràcies.  



36

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra? No? Convergència? PSC? Senyor Terrades

Senyor Terrades: Sí perquè hem presentat una esmena i també hem d'explicar el sentit de l'esmena i 
l'acord a què hem arribat. Nosaltres, que consideràvem que no era necessari crear una Comissió ad 
hoc per discutir o per debatre aquest tema, i després en funció del debat polític i tècnic es pot arribar a 
algun tipus d'acord per implementar en el futur, tenim les Comissions Informatives de l'Ajuntament, 
que no només han de servir per dictaminar els punts que van a Ple, o per informar dels punts que van 
a la Junta de Govern, sinó que justament poden servir per fer estudis, i han de servir per fer debats 
polítics amb més profunditat que a vegades el mer informe de punts que van a Ple o a la  Junta de 
Govern.
Jo no sé si serà un pas, senyora Oliver, el que sí sé és que la roda ja s'havia inventat abans que la 
CUP arribes a l'Ajuntament de Granollers, que vull dir amb això? Home, vull dir que compartint amb 
vostè, amb vostes, que ningú, cap ciutadà, cap ciutadana de Granollers pot quedar exclòs dels serveis 
públics per raons econòmiques, aquest és un principi en el què crec que compartim, vostès i 
nosaltres, i imagino que més gent, d'aquest petit hemicicle en el què estem ara.

A mesura que els serveis públics municipals han anat augmentat, ha anat augmentant una altra cosa, 
que són, i més en aquest temps que corren, i que patim, les partides de subvencions i ajuts als 
ciutadans que per raons econòmiques no poden accedir a serveis públics o a nous serveis que 
s'obren, doncs també han augmentat, perquè tothom pugui tenir garantit l'accés  en aquests serveis, 
perquè nosaltres sí que considerem que l'accés als serveis públics municipals, sigui quina sigui la 
situació econòmica, de feblesa o de no feblesa, tothom té dret  a accedir-hi en els mateixos, tothom 
paga impostos a la ciutat. I en tot cas el que hem de garantir és el manteniment d'aquests serveis, de 
què ningú, també per raons econòmiques, no en el sentit que vostè està dient, els que tenen 
dificultats, sinó dels altres puguin accedir a aquests serveis públics, i no els expulsem, i vagin a 
serveis privats, amb el qual el problema després és pels serveis públics, també, pel manteniment 
d'aquests serveis públics.

I acabo Alcalde, perquè no faré ara el debat, algunes d'aquestes qüestions que vostès plantegen ja fa 
molts anys que aquest Ajuntament ha incorporat a les seves Ordenances Fiscals, com per exemple, 
en l'IBI, en l'IBI no tothom paga el mateix, les finques que tenen un valor superior del padró, tenen uns 
gravàmens per damunt, o sigui hem aplicat la Llei, i tens uns gravàmens superiors a la de la resta de 
ciutadans i ciutadanes de Granollers, per exemple.

Alcalde: En tot cas la Comissió Informativa farà la feina, tindrem ocasió de posar tots els arguments 
sobre la taula, i a fer pública també les conclusions en un debat en aquest hemicicle. Passem a la 
darrera moció. Endavant

10101010....3333).-).-).-).-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----AGAGAGAG,,,,    AMBAMBAMBAMB    
ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTAESMENES DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA,,,,    DE REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL DEDE REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL DEDE REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL DEDE REBUIG A LA DECISIÓ JUDICIAL DE    
DESNONAR UNA PERSONA PER NO ABONARDESNONAR UNA PERSONA PER NO ABONARDESNONAR UNA PERSONA PER NO ABONARDESNONAR UNA PERSONA PER NO ABONAR    106106106106,,,,07070707€ D€ D€ D€ D''''UN ÚNIC REBUT DE LA TAXAUN ÚNIC REBUT DE LA TAXAUN ÚNIC REBUT DE LA TAXAUN ÚNIC REBUT DE LA TAXA    
DDDD''''ESCOMBRARIESESCOMBRARIESESCOMBRARIESESCOMBRARIES     

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

Dimarts 19 de gener de 2016 es va donar a conèixer a través dels mitjans de comunicació que la Sala 
Civil del Tribunal Suprem havia confirmat una sentència de l’Audiència Provincial de Barcelona per la 
qual es declarava rescindit el contracte d’arrendament d’un habitatge de Granollers entre una llogatera 
i la propietària de l'immoble, acordant-ne el desnonament. 

Fruit d'aquesta sentència, una dona de 87 anys que viu de lloguer des de 1963 serà desnonada de 
casa seva per no haver abonat els 106,07€ euros del rebut de la taxa de recollida d'escombraries de 
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l'any 2011, taxa que sí va fer efectiva la propietària. 

El cas va passar en primer lloc pel Jutjat de Primera Instància, que va desestimar la demanda perquè 
no hi havia acord previ entre les dues parts perquè fos la llogatera qui assumís l’import. En canvi, la 
secció 13 de l’Audiència Provincial de Barcelona, seguint els criteris d’altres Audiències, va 
determinar al maig de 2013 que no abonar la taxa era motiu per rescindir el contracte de lloguer.  La 
llogatera va recórrer la sentència al Tribunal Suprem, que finalment ha dictaminat a favor de la 
propietària i condemna la llogatera a desallotjar l’habitatge i a pagar a la propietària la quantitat 
corresponent a la taxa. 

Així doncs, a  més de ser desnonada, l'anciana  haurà de pagar els 106,07€ del rebut de les 
escombraries, els interessos de demora i tots els costos judicials .

Es tracta d'una decisió judicial absolutament desmesurada que atempta contra el dret universal a 
l’habitatge digne i que genera una situació de vulnerabilitat a l 'afectada.

En l'àmbit de l'actuació municipal la llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en 
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya, 
resultat d'una ILP impulsada per la PAH, l'APE i altres entitats, vigent des d'agost de l'any passat, 
confereix als ajuntaments l'obligació i els mitjans per afrontar les situacions d 'emergència habitacional. 

Per tot això, el Grup Municipal d'ERC-AG proposa al Ple de l'Ajuntament de Granollers l'adopció dels 
següents acords:

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

1. Manifestar la incomprensió de l'Ajuntament de Granollers vers la decisió judicial, per la qual es 
declara rescindit un contracte d’arrendament d’un habitatge com a conseqüència del no pagament per 
part de la llogatera de 106,07€ del rebut de la taxa d'escombraries corresponent a l'any 2011.

2. Donar suport a la persona afectada per aquesta decisió judicial i posar a la seva disposició els 
serveis de l'Ajuntament de Granollers per tal de cercar solucions a la seva situació .

3. Fer arribar aquest acord a l’Audiència Provincial de Barcelona, el Tribunal Suprem i la Plataforma 
d'Afectats per la Hipoteca de Granollers. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovadaaprovadaaprovadaaprovada        per MAJORIA ABSOLUTAper MAJORIA ABSOLUTAper MAJORIA ABSOLUTAper MAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb els votsamb els votsamb els votsamb els vots    
favorables dels Grups Municipals del PSCfavorables dels Grups Municipals del PSCfavorables dels Grups Municipals del PSCfavorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AM i CAM i CAM i CAM i C''''ssss;;;;    i  li  li  li  l''''abstenció  del Grupabstenció  del Grupabstenció  del Grupabstenció  del Grup    
Municipal CpGMunicipal CpGMunicipal CpGMunicipal CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA....

Alcalde: Aquí també hi havia peticions d'intervenció. En tot cas la CUP li pertoca començar, endavant.  

Senyora Oliver: Bé, doncs a veure, lamentem, seria la paraula, jo crec que lamentem el fet de que 
nosaltres a partir d'aquesta moció havíem fet un parell d'apunts que en tot cas justament era apostar 
per posar-hi dins l'acord, dins de la disposició d'aquesta moció, de la moció, justament l'esment a la 
Llei 24/2015, entenem lògicament que la sentència, la sentència diguéssim del Tribunal Suprem a 
aquesta dona prou gran, a aquesta iaia afectada, entenem que no és un cas aïllat, per tant entenem 
que no ens hem de quedar només amb la part més mediàtica, que sí que és veritat que ha sortit i saltat 
a la palestra dels mitjans de comunicació, però lògicament no és un fet aïllat, hi ha molts casos de 
desnonaments que vivim a Granollers cada dia, i per tant en tot cas aquesta sentència del Tribunal 
Suprem ha estat un exemple del paradigma legislatiu espanyol que no considera l'habitatge com un 
dret, sinó que en tot cas considera l'habitatge com un bé de consum i per tant com motiu de 
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mercadeig.

Justament volíem aprofitar aquest fet no paradigmàtic que havíem viscut a la palestra dels mitjans de 
comunicació com és el cas de la sentència del Suprem, per parlar de quelcom que sí que creiem que 
havíem de posar damunt de la taula, i per tant no quedar-nos amb l'exemple i amb l'anècdota sinó 
justament parlar d'allò que és important, que és de la Llei 24/2015. Precisament aquí tenim alguns 
companys, un dels quals, en Mustafà, que demà té un decret de desnonament de la seva, del seu 
habitatge, justament la PAH demà fa una convocatòria per aturar aquest desnonament d'en Mustafà 
que entenc que després hi podrà participar-hi, suposo, i en tot cas una de les preguntes que nosaltres 
ens fem, i ens fèiem justament a jutjar per la moció que presentava Esquerra inicialment, i que volíem 
esmenar, és si l'Ajuntament està preparat en aquest sentit, també pel cas de Mustafà, com és el cas 
d'aquesta senyora de complir la Llei 24/2015, és a dir, en el cas que no es pugui aturar el 
desnonament, i justament per què? Perquè entenem que l'Ajuntament té l'obligació absoluta, en tant 
que és una Llei aprovada al Parlament, i precisament per unanimitat, de fer complir de manera 
ineludible aquesta Llei. I de què parlem quan parlem d'aplicar la Llei 24/2015? Que l'Ajuntament hi té 
l'obligació, doncs lògicament de buscar reallotjament adequat a aquelles persones que no puguin 
pagar ni hipoteques, ni lloguers dels grans tenidors, i sobretot procurar un fons de lloguer social 
mitjançant l'expropiació, i dic expropiació d'habitatges buits que justament en funció del Registre de la 
Generalitat, estem parlant ni més ni menys que de 347 pisos. Llavors no diem nosaltres, sinó que a 
més a més, la Dolors Basa, que precisament és la Consellera, la nova Consellera de Treball, ahir, als 
matins de TV3 deia, ella explicitava, deia, animem als ajuntaments a tirar de la Llei que permet 
expropiar pisos buits al banc.

Per tant justament el que nosaltres volíem aprofitar d'aquesta moció era que del cas no paradigmàtic 
d'aquesta poguéssim comprometre un altre cop i de manera inaudible l'Ajuntament de Granollers 
precisament per comprometre's en l'aplicació de la Llei 24/2015. No ha pogut ser així, lògicament els 
punts 3 i 4 que nosaltres proposàvem damunt de la taula, no s'han acceptat, i que per tant ens obliga 
d'alguna manera a abstenir-nos perquè entenem que queda aigualida aquesta moció. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Ciutadans vol intervenir, no? Esquerra Republicana, senyor El Homrani té la 
paraula, endavant,  

Senyor El Homrani: Bon vespre a totes i a tots. En primer lloc, i jo crec que la reflexió que ha fet la 
companya per la Crida per Granollers és una reflexió evident, que és una reflexió entorn del punt 4 
que hi havien afegit, el punt 3 ja estava en la moció, i hem acceptat esmenar-lo. Hem acceptat 
esmenar-lo des d'una voluntat de no perdre la possibilitat de visualitzar un fet que pensem que s 'ha de 
situar, que és una reflexió entorn del punt 4 que hi havien afegit, el punt 3 ja estava en la moció, i hem 
acceptat esmenar-lo. Hem acceptat esmenar-lo des d'una voluntat de no perdre la possibilitat de 
visualitzar un fet que pensem que s'ha de situar, que és que ens trobem en un cas kafkià, que és que 
directament la legalitat portarà a l'exclusió social, és a dir, en un cas que en principi no es dóna una 
situació d'exclusió social és aquesta legalitat, i no entrarem a discutir com es van modificar les lleis 
per poder aplicar aquesta legalitat, pot portar a una ciutadana d'aquesta població al perill d'exclusió 
social, i crec que és molt important que ho tinguem en compte, perquè veiem que hi ha dos tipus de 
realitat, un la gent que per desgràcia està patint i que aquesta exclusió fa avançar i acaba comportant 
en una situació de perill de desnonament o de desnonament, i la gent que directament aquesta 
legalitat i aquesta interpretació de la legalitat l'acaba convertint en un col·lectiu de risc, i crec que és 
molt important i ho estava recordant perquè m'ha fet molta gràcia perquè jo també volia parlar de les 
declaracions de la Consellera Dolors Basa, situant aquesta oportunitat i aquest paper que ha de tenir 
el municipalisme, a l'hora de poder donar, hi ha un marc legal que permet donar respostes a aquestes 
situacions, i el que hem de fer és donar respostes.

I en aquest cas hi haurà per un costat, evitar els desnonaments, com situava la companya, i en un 
altre costat jo crec que hi ha una obligació moral i ètica d'evitar situacions que comportin que 
empentem a la gent a l'exclusió social, i en aquest sentit jo crec que és molt important el paper que ha 
de fer aquest consistori a l'hora de l'acompanyament de la persona la qual s'ha trobat en aquesta 
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situació, perquè si no és que ens trobarem en una situació d'una persona que directament ha sigut 
empesa cap a l'exclusió social. I és en aquest sentit que lamentem que la Crida no acabi donant 
suport a aquesta  moció, perquè nosaltres en aquest sentit hem sigut un punt pragmàtics a l'hora 
d'aconseguir assegurar que aquesta moció tiri endavant perquè pensem que no és un cas 
paradigmàtic, però és un cas real i que tots els casos hem d'aprofitar-los per aquest debat, que és un 
debat que hem de tenir obligatòriament tots plegats, el situem en aquest Consistori, és un debat que 
l'hem de tenir cada Ple, i l'hem de tenir cada Ple per casos com el d'en Mustafà, i pels casos de molts 
veïns i veïnes de Granollers, i en aquest sentit esperem i estem segurs i crec que tot el Consistori, 
totes les forces polítiques estem obligats a assegurar aquest acompanyament, per evitar l'exclusió 
social d'aquesta senyora, i per evitar els desnonaments que es donen a aquesta ciutat. Gràcies.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de convergència i Unió? Grup Socialista, senyor Terrades,  

Senyor Terrades: Bé, respecte a aquesta moció, que nosaltres hem esmenat, el que cal dir, és de 
públic coneixement, que des del minut 0 la Regidora de Serveis Socials i els seus equips s'han posat 
a disposició de la persona afectada, per tal de trobar una solució en aquest problema, perquè imagino 
com la majoria o la immensa majoria de ciutadans vam quedar astorats quan vam veure, i no vam 
comprendre, aquest portaveu que els hi parla no comparteix aquesta decisió d'un jutge que per 
l'impagament d'un rebut d'escombraries, no l'Ajuntament, sinó la propietària de l'habitatge, pugui ser 
desnonada. Nosaltres no hem volgut aprofitar aquest tema, és a dir, aprofitant que el Congost passa 
per Granollers, per bategar tots els temes, perquè l'Ajuntament s'ha manifestat reiteradament respecte 
als temes de fons que alguns de vostès han expressat.

A mi em sembla molt bé que la nova Consellera Basa, d'aquesta Conselleria encara no m'he après el 
nom, ha canviat una mica, digui i animi els ajuntaments a aplicar la Llei 24/2015 em sembla perfecta, 
nosaltres també animarem des del Govern de l'Ajuntament de Granollers al Govern de la Generalitat 
de Catalunya a què faci vàries coses: la primera, aprovar de manera urgent el Reglament que doni 
contingut a aquesta Llei, i que protocol·litzi la manera d'actuar de totes les administracions públiques 
de Catalunya, no només dels ajuntaments, no es tracta només d'animar als ajuntaments, es tracta de 
fitxar paràmetres d'actuació clars. Malgrat no tenir aquest Reglament, l'Ajuntament de Granollers un 
cop se l'hi ha facilitat el Registre d'Habitatges buits que li consta a la Generalitat de Catalunya, hem 
instat als grans tenedors, que no només són els bancs, a què posin habitatges a disposició per tal de 
tenir solucions en els problemes que es puguin plantejar, també hem instat a les companyies 
subministradores de serveis bàsics que no poden fer el que han fet, o el que estan fent, que és que 
per impagaments de rebuts, sense demanar els informes preceptius que diu la Llei de Serveis Socials, 
la Llei perdoni 24/2015 que necessiten els informes de Serveis Socials abans de fer qualsevol tipus de 
tall, doncs això jo crec que s'està incomplint, aquest Ajuntament i d'altres estan disposats a multar les 
companyies de subministraments bàsics si no compleixen el requisit de la Llei .

I després animar també al Govern que allà que es compromet pressupostàriament doncs ho faci. Que 
vull dir amb això? Home, ahir també ens vam llevar, vam quedar tots una mica astorats, amb una cosa 
que alguns ja intuíem, que allò que va ser, que es va vendre a bombo i plateret, per l'aprovació dels 
Pressupostos d'enguany, bé, de l'any passat, del 2015, que posava 10 milions d'euros per tal d'ajudar 
a aquelles famílies que no podien pagar el rebut de subministrament bàsic, bàsicament el que 
entenem per pobresa energètica, doncs només s'ha gastat, la notícia que ha sortit als mitjans de 
comunicació, un 22%, en realitat és un 11%, perquè el 22% parlava de 5 milions, que sembla ser que 
al final el Govern va pressupostar, s'han gastat 1,1 milions d'euros, ha afectat només a 3.770 famílies, 
el Govern, Convergència i Unió aquells moments, amb el suport d'Esquerra Republicana es va 
comprometre a posar-ne 10, que sembla ser que no s'han posat, i que estaria bé, ja posats a animar a 
tothom, que es posin i que s'arribi també a Convenis i Protocols amb els ajuntaments de Catalunya, 
també el de Granollers, perquè no amb les entitats socials? Per tal de distribuir de manera efectiva 
aquests recursos amb els ciutadans del país que no poden fer front als subministraments bàsics .  
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Alcalde: En tot cas abans recordar que aquesta votació s'aprova no per unanimitat, sinó una 
abstenció, però amb una abstenció positiva per entendre's, ara que estan de mode d'abstencions 
positives, jo sí que m'acullo al meu dret d'intervenir. Per afirmar d'una manera emfàtica, aquest 
Ajuntament aplicarà des de la radicalitat la Llei 24, l'aplicarà, aquest és un compromís, no només un 
compromís sinó que és una feina, que s'està fent i que estem conduint jo crec que d'una manera 
satisfactòria, la regidora Mar Sánchez i la regidora Mònica Oliveres. Radicalment, i a mi m'agradaria 
que hi hagués un pacte de sang, en aquest Consistori, que és el d'evitar la demagògia, no dic que ara 
s'hagi produït, dic que tinguem un pacte de sang que és evitar la demagògia, i recordar que no n'hi ha 
prou en fer lleis, que no n'hi ha prou en fer declaracions, que no n'hi ha prou en parole, parole, parole, 
no n'hi ha prou en derivar responsabilitats, sinó que el que cal són taules de concertació entre totes 
les administracions, totes, no val derivar, val la pena i és imprescindible sumar. I aquest Ajuntament 
està esperant, i no esperant en la inacció, sinó esperant perquè és necessari, que qui ha de regular, 
reguli, que qui ha de fer reglaments, els faci, que qui ha de posar un marc jurídic el posi, que qui ha de 
posar recursos econòmics els posi, dit això, no ens esperem que ens ho arreglin, nosaltres estem 
caminant, aquest Ajuntament està caminant.  

El Jordi Terrades ha explicat que el grup de treball que li pertoca fer aquesta feina, ha fet ja la feina 
prèvia d'anàlisi, de comunicació. I acabo com he començat: aplicarem la Llei 24, radicalment, i 
obtindrem dels grans tenidors els pisos que necessitem perquè la gent que té necessitat , tingui sortida 
als seus problemes. Ho farem, aquest és el nostre compromís. 

En tot cas aquest punt per tant també aprovat i passem a l'apartat de Precs i Preguntes.

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

Alcalde: No sé si la CUP vol fer alguna pregunta. No? Per part de Ciutadans, alguna pregunta? Per 
part d'Esquerra? Endavant 

Senyor Mur: En tot cas, una pregunta ràpida relativa al PAM, de fet crec que hi va haver el compromís 
que el mes de gener sortiria diguem-ne el PAM, i en tot cas que en tinguem constància no ha estat 
així, i llavors la pregunta és: quan sortirà del PAM, el Pla d'Actuació Municipal. Dic PAM i potser la 
gent no sap que estem dient.  

Alcalde: El Pla d'Actuació Municipal s'acaba d'elaborar aquest mes tal com estava previst, i la idea de 
l'Equip de Govern és presentar-lo públicament el mes de febrer, una vegada s'hagi acabat en data 
prevista, que és el mes de gener. Més preguntes? Endavant.

Senyora  Maynou: En tenim un parell més de preguntes. Volíem preguntar també aquest cap de 
setmana, el dissabte hi va haver una avaria de les canonades per la zona de la Tela, al barri de Sant 
Miquel. En els darrers temps s'han produït diverses avaries i som conscients que segurament en 
alguns casos estem parlant de canonades antigues, que s'han de renovar. A la Informativa sí que ja 
se'ns va dir que hi havia una partida pressupostaria destinada a això, per això aquest any s'estaven 
arreglant les del carrer Navarra, però sí que trobem a faltar que hi ha diversos punts on les canonades 
estan fallant, s'estan avariant, i el que voldríem preguntar, perquè no s'inverteix més en la substitució 
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d'aquestes canonades, gràcies.  

Alcalde: Bé, en tot cas, s'inverteix el que es pot invertir, perquè dissortadament, no tenim un fons 
econòmic il·limitat, els pressupostos són limitats, i en tot cas el que intentem és fer l'aplicació més 
correcta, i més eficient dels fons econòmics en què ens movem.  

Senyor El Homrani: La setmana passada va ser aprovada al Parlament per unanimitat de tots els 
Grups Parlamentaris el retorn de la paga del 2012 dels treballadors de la Generalitat i els drets 
vinculats. Al llarg del 2016, i una calendarització pel 2013 i 2014, amb una calendarització clara 
d'aquest pagament, etc. Jo crec que va ser un bon exemple, i un exemple d'unanimitat per part de tots 
els Grups, i una recerca de poder compensar el que havia tocat a molts treballadors públics, i el que 
volia preguntar, és: entorn de l'aplicació que es fa en aquest Ajuntament dels aspectes perjudicials del 
RDL 10/2015, en quin moment es pensa negociar amb la part social aquest retorn d'aquestes 
condicions que han perjudicat als treballadors de l 'Ajuntament.  

Alcalde: El senyor Terrades té la paraula, endavant  

Senyor Terrades: Pel que fa al retorn de la paga extraordinària de l'any 2012, el Comitè d'Empresa, i 
em sembla que tots vostès ho saben, perquè ho vam estar discutint en el debat de Pressupostos, 
durant el primer trimestre d'aquest any, es farà efectiva aquest pagament del 50% que restava de la 
paga extra, si ho podem fer el mes de febrer, no ens esperàrem al març, i com  a molt el mes de març. 
Respecte a alguna de les altres qüestions, que vostè es referia, és veritat que no hi ha un acord, i que 
s'està treballant, però recordar-li, o  en tot cas informar-lo a vostè, que quan el decret que va portar a 
la retallada d'aquesta paga extra, i algunes altres mesures que afectaven els treballadors públics, no 
només dels ajuntaments, sinó del Govern de la Generalitat i de l'administració General de l'Estat, 
aquest Ajuntament, diguem que va aplicar unes condicions que no eren les que fitxava el decret, i que 
beneficiava al conjunt de treballadors de l'Ajuntament. I respecte al decret que vostè està parlant ara, 
només donar-li una dada, els treballadors, ho dic per què és veritat que tothom té una certa tendència 
a intentar acollir-se a la millor de les regulacions, i jo ho entenc, però miri, els treballadors públics 
estatals treballen un total de 1642 hores anuals, i els treballadors de l'Ajuntament de Granollers, és a 
dir, els treballadors municipals en treballen un total de 1571 hores. Per tant, diguem que aquí hi ha 
unes condicions que nosaltres no les pensem tocar perquè entenem que són una millora pels nostres 
treballadors públics. També entenc, ja li dic que tothom intenta agafar-se a aquella part del decret que 
li beneficia més, a tot. Haurem d'arribar a un cert acord respecte a aquelles coses que són, que 
beneficien el conjunt, les que poden beneficiar alguna part. "Estamos en ello". Això no vol dir que 
podem arribar a un acord, però estem treballant.  

Alcalde: En tot cas, sí que garantir-li a vostè i a tots els treballadors municipals que nosaltres pagarem 
el 100% d'aquesta paga d'un sol cop. Més preguntes? No? Per part del Grup de Convergència, no? 
Quedem a disposició de les persones que ens acompanyen.   
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I no havent-hi altres assumptes per tractar s'aixeca la sessió quan són les vint-i-una hores i 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


		2016-02-26T13:43:28+0100
	CPISR-1 C ALFRED LACASA TRIBÓ


		2016-02-26T13:44:35+0100
	CPISR-1 JOSEP MAYORAL ANTIGAS




