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ACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓACTA DE LA SESSIÓ     ORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIAORDINÀRIA     NÚMERONÚMERONÚMERONÚMERO    3333    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        29292929    de març dede març dede març dede març 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. Oriol Vila Castelló
Sra. Eugènia Llonch Bonamusa
Sr. Pep Mur i Planas
Sra. Núria Maynou i Hernández
Sr. Chakirm El Homrani i Lesfar
Sr. Enrique Meseguer Casas
Sr. Roberto Carmany Valls
Sra. Maria Oliver Reche
Sr. Eduard Navarro Doménech
Sr. José María Moya Losilla

Secretari general

Alfred Lacasa i Tribó

Interventor general

Sr. Francesc Aragón Sánchez

ABSÈNCIES JUSTIFICADES

Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes, anem a iniciar la sessió del Ple ordinari del mes de març. Hem 
d'excusar al regidor Josep Maria Noguera i a més a més fer constar en acta el condol de la Corporació 
per la mort recent de la seva mare, la senyora Maria Amiel, en tot cas, en nom de tots els Grups fer 
constar el condol en acta. 
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Alcalde: En tot cas obrim per tant el Ple, i comencem amb l'aprovació de l'acta del 23 de febrer,

1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE PLE DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE PLE DE LA SESSIÓ DEL DIA     23232323    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE     2016201620162016

L'Alcalde pregunta als regidors i regidores assistents si tenen alguna observació a fer a l'acta de la 
sessió ordinària de data 23 de febrer de 2016 i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents. 

Alcalde: Senyor Secretari, el punt 2 i 3, en referència al control del Ple dels òrgans de govern.
 
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    5555    AAAA    8888,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    2222,,,,    9999,,,,    16161616    IIII    23232323    DE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DEDE FEBRER DE    2016201620162016,,,,    
RESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENTRESPECTIVAMENT ,,,,    PEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES DPEL REPARTIMENT QUE DE LES ACTES D''''AQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS SAQUESTES SESSIONS S''''HAHAHAHA    
EFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICSEFECTUAT ALS PORTAVEUS DELS PARTITS POLÍTICS ,,,,    EN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE LEN ELS TERMES DE L ''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    22222222....2222AAAA))))    
DE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEIDE LA LLEI    7777////1985198519851985,,,,    DEDEDEDE    2222    DDDD''''ABRILABRILABRILABRIL,,,,    I ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLESI ELS ARTICLES    104104104104    IIII    113113113113....1111....BBBB))))    DEL RDDEL RDDEL RDDEL RD    2568256825682568////1986198619861986,,,,    DEDEDEDE    28282828    DEDEDEDE    
NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE.... 

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

 
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: Molt bé, doncs ens donem per assabentats. I passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de 
Processos Estratègics i Comunicació, punt número 4, és un punt de tràmit en el qual s'aprova la 
modificació de diversos òrgans i organismes, endavant senyor Secretari
 

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L''''ACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATAACORD DE PLE DE DATA    
1111    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE    2015201520152015    DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOSDE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN DIVERSOS    
ÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMESÒRGANS I ORGANISMES

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

Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015 es van nomenar els representants municipals a les 
entitats i òrgans.
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En data 22 de febrer de 2016, amb número de registre d'entrada 2016003008 el Grup Municipal de 
Ciutadans C's sol·licita que es modifiqui el nomenament d'un representant municipal corresponent al 
seu Grup Municipal, en la persona relacionada:

Consell C Normalització Lingüística V.O Arlix Ramón Colmenarez Durán

En data 1 de març de 2016, amb número de registre d'entrada 2016003657, el  Grup Municipal 
Socialista sol·licita que es modifiqui el nomenament d'un representant municipal corresponent al seu 
Grup Municipal, en la persona relacionada:

XATIC - Xarxa de Turisme Industrial 
de Catalunya Alba Barnusell i Ortuño

Fonaments jurídics

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

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

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

REPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMESREPRESENTANTS EN ORGANISMES

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

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

Designar el senyor Arlix Ramón Colmenarez Durán, en substitució del senyor Juan Manuel de Vargas 
Delgado, pel Grup Municipal Ciutadans C's

ÒRGANS DE GOVERN DÒRGANS DE GOVERN DÒRGANS DE GOVERN DÒRGANS DE GOVERN D ''''ENS SUPRAMUNICIPALSENS SUPRAMUNICIPALSENS SUPRAMUNICIPALSENS SUPRAMUNICIPALS

Xarxa de Turisme IndustrialXarxa de Turisme IndustrialXarxa de Turisme IndustrialXarxa de Turisme Industrial
de Catalunyade Catalunyade Catalunyade Catalunya Andrea Canelo Matito

Designar la senyora Alba Barnusell i Ortuño, en substitució de la senyora Andrea Canelo Matito, pel 
Grup Municipal Socialista

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-        Notificar aquest acord a les persones designades en representació de cada grup municipal 
per a formar part dels consells sectorials indicats i a les persones que ostentaven la citada 
representació fins a aquest moment.   
 
APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT
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Alcalde: Moltes gràcies per tant el donem per aprovat, passem al punt 5, que és un dictamen a partir 
del qual es modifiquen també acords del Ple de l'1 de juliol respecte a l'organigrama polític i funcional.  
Secretari,

 
5555).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ DE  LA MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE PLE DEAPROVACIÓ DE  LA MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE PLE DEAPROVACIÓ DE  LA MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE PLE DEAPROVACIÓ DE  LA MODIFICACIÓ DELS ACORDS DE PLE DE    
DATADATADATADATA    1111    DE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DEDE JULIOL DE     2015201520152015    RELATIUS ALS ORGANIGRAMES POLÍTIC I FUNCIONALRELATIUS ALS ORGANIGRAMES POLÍTIC I FUNCIONALRELATIUS ALS ORGANIGRAMES POLÍTIC I FUNCIONALRELATIUS ALS ORGANIGRAMES POLÍTIC I FUNCIONAL

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

Per acord del Ple de data 1 de juliol de 2015 es va aprovar l'organigrama polític i funcional.

En el qual "i d'acord amb els criteris d'eficiència i economia de gestió per tal de donar un millor servei 
a la ciutadania, i poder complir els objectius que s'ha proposat el nou equip de govern, es proposa 
reorganitzar les àrees de gestió municipal en cinc :

- Àrea de Processos Estratègics i Comunicació.
- Àrea de Govern i Economia.
- Àrea de Territori i Ciutat.
- Àrea de Serveis a la Persona.
- Àrea d'Acció comunitària i Benestar."

En el marc dels canvis en l'organització tant per Roca Umbert, així com en l'acord de Ple de 
modificació 01/2016 de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de Granollers, és 
necessari  ajustar l'organigrama aprovat pel que fa a l'Àrea de processos estratègics, que a més de 
canviar el nom:  ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ, també es reordena el seu 
desplegament intern.

Fonaments jurídics

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la modificació dels acords del Ple de data 1 de juliol de 2015, referits a  l'organigrama 
polític i funcional.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Aprovar la modificació dels acords del Ple de data 1 de juliol de 2015 en relació al canvi de 
nom de l'Àrea de Processos Estratègics i Comunicació, pel de:
ÀREA DE PROJECTES ESTRATÈGICS I COMUNICACIÓ

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Donar a aquest acord la difusió necessària.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Facultar a l'alcalde per al desenvolupament de l'organigrama, així com, per a assenyalar la 
seva efectivitat.
  

Alcalde: Aquí no hi ha anunciades intervencions, sí que hi ha petició de votació

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    16161616    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))))    iiii    8888    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    
((((2222))))    
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Alcalde: Passaríem al punt número 6, un dictamen a partir del qual es proposa modificar la forma de 
gestió d'activitat econòmica mitjançant societat mercantil de l'antiga  o de l'empresa Granollers 
Audiovisual, SL. Senyor Secretari, 

 
6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT DE LA MODIFICACIÓ DE LA FORMA DE    
GESTIÓ DGESTIÓ DGESTIÓ DGESTIÓ D''''ACTIVITAT ECONÒMICA MITJANÇANT SOCIETAT MERCANTIL ESTABLERT EN ELSACTIVITAT ECONÒMICA MITJANÇANT SOCIETAT MERCANTIL ESTABLERT EN ELSACTIVITAT ECONÒMICA MITJANÇANT SOCIETAT MERCANTIL ESTABLERT EN ELSACTIVITAT ECONÒMICA MITJANÇANT SOCIETAT MERCANTIL ESTABLERT EN ELS    
ESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUALESTATUTS DE LA SOCIETAT MUNICIPAL GRANOLLERS AUDIOVISUAL,,,,    SLSLSLSL,,,,    PER LA DEPER LA DEPER LA DEPER LA DE    
GESTIÓ DIRECTA DE SERVEI PÚBLICGESTIÓ DIRECTA DE SERVEI PÚBLICGESTIÓ DIRECTA DE SERVEI PÚBLICGESTIÓ DIRECTA DE SERVEI PÚBLIC

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Per acord de l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2009, es va 
aprovar definitivament la constitució de la societat denominada "Granollers Audiovisual, SL", amb la 
naturalesa de societat mercantil unipersonal de responsabilitat limitada, per a la gestió directa dels 
serveis i de les activitats econòmiques i socials relacionades amb els mateixos en matèria de 
comunicació audiovisual, i dels equipaments municipals que li foren adscrits , així com els estatuts pels 
quals es regeix, que van ser publicats en el BOP. núm. 268 de 9 de novembre de 2009.

L'acord plenari de constitució esmentat, va ser elevat a escriptura pública davant la Notària d'aquesta 
ciutat Maria Ángeles Vidal Davydoff, el dia 21 de desembre de 2009 (núm. de protocol: 2.439). 

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-    Que,  la societat Granollers Audiovisual SL, si bé en un primer moment va ésser orientada per 
operar al mercat, de forma clara ha estat enfocada a realitzar activitats relacionades amb el sector 
públic, perquè la seva raó de ser principal, ha estat per una banda, gestionar els serveis relacionats 
amb una part de l'audiovisual (atès que la competència en sentit estricte es porta a terme per la 
televisió consorciada del Vallès Oriental), i per l'altra a la gestió de l'equipament de la Roca 
Umbert-Fàbrica de les Arts.

Al llarg d'aquests anys, ha hagut un increment en l'activitat cultural i audiovisual, motivat principalment 
per l'adequació de les instal·lacions del complex de Roca Umbert , a diferents finalitats i usos, als quals 
la societat ha tingut que fer front atenent a les diferents encomanes de gestió que des de l'Ajuntament 
de Granollers li atorgava, amb la dificultat que representa alhora de procedir a contínues justificacions .

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Per això, es creu convenient ara adaptar la realitat de la tasca realitzada mitjançant el canvi 
de gestió de tal forma que la societat, atès que no opera en paràmetres de mercat (ni els preus dels 
lloguers, ni els ingressos, ni la seva activitat més característica), encaixi la seva veritable activitat a la 
realitat, que és desenvolupar una fórmula de prestació directe de servei públic que es troba a cavall 
entre la cultura, la promoció i l'audiovisual, volent esdevenir-se en un veritable motor d'impuls del 
sector, tasques totes elles que es desenvoluparan de forma adient sota la forma de prestació de la 
forma de servei públic, no d'activitat econòmica.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Atès l'informe jurídic 2/2016 emès el dia 15 de març de 2016 pel Secretari general de 
l'Ajuntament, que consta en aquest expedient, en el què conclou: “S'informa favorablement la proposta 
de modificació de canvi de forma de prestació del servei de la societat Granollers Audiovisual, SL que 
passa a denominar-se “Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL”, i que desenvoluparà la seva tasca sota 
la forma de servei públic municipal , i no d'activitat econòmica”.

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Atès l'informe emès per la Intervenció de fons de l'Ajuntament de Granollers en relació al 
canvi de gestió esmentat que consta en aquest expedient,

SisèSisèSisèSisè.... Que, el canvi de gestió que es proposa, es tracta d'una modificació substancial de l'objecte 
social dels estatuts i com sia que aquests varen ser aprovats definitivament en la sessió plenària 
celebrada el dia 28 de juliol de 2009, aquesta modificació també l'ha d'aprovar el plenari de 
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l'Ajuntament amb la corresponent exposició pública.

SetèSetèSetèSetè.-.-.-.-    Atès que l'article 211 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals preveu la possibilitat de gestionar serveis locals de caràcter 
econòmic, per mitjà d'una societat mercantil, que els acords per crear consorcis i aprovar els seus 
estatuts s’han d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la Corporació, per 
la qual cosa, i en aplicació de l’article 22.f) de la Llei de Bases del Règim Local, correspondrà la seva 
aprovació al Ple de la Corporació, de forma indelegable.

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

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

IIII.... Art. 188 i 211 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals .
IIIIIIII.... L'art. 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en concordància 
amb el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya.
IIIIIIIIIIII.... La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l 'Administració Local.
IVIVIVIV.... Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, per al qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Societats de Capital. 
VVVV.... La Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de Societats de Capital per a la 
millora del govern corporatiu.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Aprovar inicialment la modificació de la forma de gestió d'activitat econòmica mitjançant 
societat mercantil establerts en els estatuts de la societat municipal de Granollers Audiovisual, SL, 
que passa a denominar-se "Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, SL", que van ser aprovats 
definitivament per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2009, per la de gestió 
directa de serveis públics, d'acord amb els antecedents esmentats i a l'informe jurídic 2/2016 que s'ha 
fet esment.

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

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.-    Acordar que, transcorregut el termini anterior, sense que s'hagi presentat cap reclamació, 
s'entendrà aprovada DEFINITIVAMENT la modificació de canvi de gestió esmentada.  

Alcalde: Moltes gràcies, en farà la presentació la Tinenta d'alcalde, senyora Alba Barnusell, endavant,  

Senyora Barnusell: Moltes gràcies Alcalde i bon vespre a tothom. Roca Umbert Fàbrica de les Arts és 
un dels projectes estratègics de la ciutat en l'actualitat i sobretot dels propers anys, 22.000 m2 al 
centre de la ciutat, d'una antiga fàbrica tèxtil, conservats, rehabilitats i reconvertits en espai per la 
cultura, la creativitat, el desenvolupament econòmic i d'innovació, i sobretot també reconvertits en 
espais per les persones i per la ciutat. Una fàbrica on hi havien treballat milers de granollerins i 
granollerines que és necessàriament també un espai que forma part de la història i de la memòria 
col·lectiva de tots nosaltres i de la ciutat. És passat, present i encara molt més futur. I per això portem 
avui aquest punt a Ple per poder encarar els propers anys amb molta més eficiència, agilitat i les 
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bases ben posades per a la gestió d'aquest equipament.

Actualment, amb dades de l'any 2014, tot l'equipament va tenir més de 325.000 usos, entre 
treballadors de les diferents empreses, artistes, visitants, equip de rodatge, personal a títol individual, 
membres de les entitats de cultura popular i tradicional que hi tenen la seu, que hi treballen o que 
preparen la Festa Major. Certamens com el Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, o els usuaris que 
cada dia visiten la Biblioteca i que utilitzen les sales d'estudis. Xifres que a vegades parlem, 
comentem, assimilables a les que tenen totes les instal·lacions esportives de la ciutat al llarg d 'un any.

Per tant, un equipament amb molta activitat que creiem que en aquests propers anys encara pot fer un 
salt més cap endavant, i esdevenir encara molt més un espai de referència i de futur. De quina 
manera? Obrint i urbanitzant definitivament els carrers , fent noves inversions per atraure més artistes i 
creadors, i més empreses, com ja vam aprovar en el pressupost d'aquest any 2016, i en vam parlar el 
mes de desembre. Més de 600.000 euros d'inversió aquest 2016, per afrontar entre altres, la fase final 
del Centre Audiovisual, que permetrà acollir més espais per empreses, coworkings i freelance, un nou 
espai de lloguer per artistes i d'altres intervencions arquitectòniques.

Algunes xifres molt breus per reflex d'aquesta activitat, un total de persones que hi treballen 
actualment a Roca Umbert, 170. Grups de música actualment n'hi ha 8, d'artistes visuals, 12, d'entitats 
de cultura popular, 9, d'altres entitats, 11, d'empreses audiovisuals, 11, i de professionals 
independents en els espais de coworking, també 11, aquests són els espais que comentava 
anteriorment que final de l'any 2017 estaran acabats i ampliats, o 3 petites empreses com pot ser una 
empresa de teatre, un taller d'artesania, o un fotògraf. 

Amb una xifra actual de negoci que supera els 2.500.000 euros, per tant unes dades prou 
significatives i importants que ens fan pensant i que ens porten en el punt que ens trobem avui aquí. A 
modificar la forma de gestió de l'empresa actual. Ens trobem com deia davant d'un gran equipament 
públic que a banda de ser un espai de trobada i de cultura per la ciutat, és també un espai 
d'oportunitats econòmiques per joves i no tan joves, per petites empreses i freelance, de diversos 
camps, de la cultura de les arts escèniques i dansa, de les arts visuals, de la música, de la creació de 
l'arquitectura, del disseny. I són professions noves i actuals que seran sens dubte i jo ho penso, un 
dels pilars del futur, que contribuiran també en bona mesura a sortir de la situació de crisi econòmica 
en què ens trobem immersos. Coneixement, talent i innovació. 

Un espai singular que en els darrers anys qui ens ha anat seguint, ha anat adaptant la seva gestió, tot 
i les dificultats que han suposat lleis com LARSAL, la Llei de racionalització de l'administració local. 
Uns anys també, aquests passats, econòmicament restrictius i que ens han obligat a ser molt prudents 
i a no iniciar inversions que sols com a Ajuntament no poguéssim afrontar. Ara en aquest 2016 ja 
sabem en quin marc en movem, jurídic, legal i també econòmic. I com Ajuntament, que és el que 
podem afrontar tot sols, i creiem que és el moment, que ha arribat el moment com deia, d'adaptar 
l'instrument de gestió per poder ser més àgils i més eficients .
 
Volem doncs gestionar el complex de Roca Umbert de manera integral, unificada i sota una mateixa 
gerència, dirigida directament des del si de l'estructura de l'Ajuntament, i des de l'Àrea de Projectes 
Estratègics i Comunicació. I per fer tot això proposem la modificació de la forma de gestió de 
l'empresa, que és el punt que portem avui a Ple. Una nova forma que permeti que a partir d'ara, 
l'empresa desenvolupi la seva tasca sota la forma de servei públic municipal, i no d'activitat 
econòmica, com era en els seus orígens que es va crear l'empresa només per gestionar el Centre 
Audiovisual i l'Espai Audiovisual, mantenint això sí, l'empresa pública, com un ens propi.
Les empreses municipals són des del nostre punt de vista part de l'estructura municipal, són una 
gestió directa a través d'una empresa i són per nosaltres un instrument de gestió que ens permeten a 
l'administració, en aquest cas a l'Ajuntament de Granollers, també en altres administracions, ser més 
àgils, més eficients, i com deia, més efectius, per això avui proposem aquest canvi de gestió.

Només abans de finalitzar, agrair la professionalitat del Josep Maria Codina, i l'acompanyament en tot 
el procés de transició d'aquesta empresa, que s'ha anat adaptant a través dels temps, i que s'ha anat 
modificant fins al moment que estem avui a Ple, i també a tots els tècnics municipals implicats en 
aquest procés de canvi. Moltes gràcies. 
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Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanat intervencions. Pel Partit Popular no? La CUP sí? 
Endavant senyor Navarro, té la paraula. 

Senyor Navarro: Bona tarda a tothom, doncs nosaltres voldríem manifestar públicament el nostre vot 
contrari a la proposta, a partir bàsicament de tres premisses que voldríem que constessin en acta, i 
per tant les expressen públicament. En primer lloc, reconèixer el valor del projecte com molt bé 
explicava la Regidora Alba Barnusell, la importància que té tot el que s'està desenvolupant a Roca 
Umbert, en àmbit d'aquest Ple, de l'Ajuntament i de la pròpia ciutat. I la crítica que es fa en tot cas no 
és al projecte, sinó al model de gestió, llavors en aquest sentit voldríem apuntar que el model de 
gestió d'empresa pública no vol dir que hi hagi una gestió pública. I malgrat l'opinió que expressa la 
Regidora, nosaltres creiem que aquest model de gestió més directa, més àgil, s'hauria de contraposar 
a un model més participat, més clar.

En el moment en què hi ha una empresa que és la que està gestionant tot aquest procés, creiem que 
és tancant finestres i que per tant tota la informació no pot circular de la mateixa manera, nosaltres a 
vegades doncs el que hem après en aquests mesos d'estar en aquest entramat municipal, veiem que 
hi ha una certa dificultat, però en el sentit d'arrencar els projectes però sí que hi veiem que hi pot haver 
una fiscalització, una fiscalització que creiem que no podrà ser possible si estem parlant d'una 
empresa pública.

Per tant empresa pública no vol dir sector públic, però sí que vol dir doncs que serà amb el diner, amb 
els diners, perdó, dels contribuents, i en aquest sentit estem en contra. Estem en contra que els diners 
que es paguen amb els nostres impostos serveixin per tal de fer una gestió privada, malgrat sigui una 
empresa pública, perquè evidentment la fiscalització que podrem fer nosaltres serà molt menor, i per 
tant manifestem en aquest sentit el vot contrari del nostre Grup. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, senyor Meseguer té la paraula, endavant  

Senyor Meseguer: Gràcies senyor Alcalde. Bé nosaltres en el Consell d'Administració ja vam 
comentar i ho comentem aquí en el Ple, de què creiem que ens hauria agradat votar a favor, però 
degut a que creiem que es comet un error greu amb decidir, sense menysprear ni molt menys la 
professionalitat de la persona que serà el nou gerent d'aquesta empresa, que és veritat que per 
segons que es comenta que és una empresa pública, per segons que es comenta que és una 
empresa privada, inclòs l'altre dia ens deien: és pel tema de l'IVA.

Bé, si comencem a mirar, així potser al final haurem de començar muntar una empresa a Andorra. 
Llavors aquí el que no es pot fer, i més, i més, gestionant diners públics, és agafar i posar de capità 
d'aquest vaixell a una persona que ja no ho diem nosaltres, sinó que hem passat el currículum a 
Recursos Humans, que són professionals que decideixen quina és la persona més adequada per 
dirigir una empresa d'un model, i ens diuen que aquesta persona no és la persona més adequada per 
tirar endavant aquest projecte que crec que és un projecte molt important per la ciutat de Granollers .

Nosaltres lo que demanaríem és que aquest tipus de decisions han de ser molt més professionals, i si 
és una empresa privada, o la gestionem com una empresa privada o la gestionem com una empresa 
pública, però és que és igual, sigui públic o sigui privada, estem gestionant uns diners i s'han de 
gestionar lo millor possible i s'ha d'agafar de capità d'aquest vaixell el més adequat per arribar a port. 
Per aquest motiu, nosaltres votarem en contra. Gràcies. 
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Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, el senyor Mur té la paraula. Endavant,

Senyor Mur: Gràcies Alcalde, en tot cas nosaltres durant molt temps hem demanat amb altres àmbits 
de l'administració, la celeritat, la facilitat per fer les coses, el que no hi haguin entrebancs, el que sigui 
senzill tirar projectes, i entenem amb aquest canvi de model precisament és el que anem a garantir. 
Per tant, tot el que sigui en benefici de què allò que es faci, es pugui fer fàcilment, es pugui fer 
correctament, és clar, però es pugui fer sense entrebancs burocràtics, ens sembla positiu. 
Simplement, nosaltres votarem a favor, precisament perquè veiem que aquest canvi aporta totes 
aquests avantatges o qualitats en el nou model. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Sí? Senyor Sastre, per Convergència i Unió, endavant

Senyor Sastre: Moltes gràcies Alcalde. Bé, per part d'aquest Grup nosaltres voldríem fer una 
consideració més aviat al contrari de la que han fet alguns Grups. És a dir, no ens volem centrar tant 
en el model de gestió purament, perquè nosaltres entenem i per això el vot d'aquest Grup serà 
d'abstenció, nosaltres entenem que cada Equip de Govern diguéssim ha d'adequar les eines de 
gestió, en aquest cas doncs d'un equipament com és Roca Umbert, el que més bé li vagui en el sentit 
burocràtic i administratiu del terme, per tal de poder tenir una gestió més eficient, per tant nosaltres no 
entrarem en aquest debat, perquè tampoc pensem que es tracti d'una fórmula en què nosaltres hi 
tinguem un desacord flagrant, per tant no va per aquí el debat, o el que nosaltres volem plantejar.

Si no que nosaltres el que volem fer referencia és més a nivell de projecte estratègic de ciutat , per tant 
quan parlem de Roca Umbert estem parlant, i la Regidora i feia referència quan abans d'iniciar el Ple 
fèiem la Junta General, estem parlant d'un projecte que ve de lluny, ve de quant el Govern d'aquesta 
ciutat no era monocolor, i que pensem que va més enllà, segurament més enllà del Govern que hi ha 
ara mateix en aquesta ciutat, i que és possible doncs que un futur, i esperem alguns, que sigui diferent 
del que hi ha ara.

Dit això, per tant ressaltant aquest caire estratègic que té Roca Umbert, pensem que si l'hem d'anar 
construint aquest espai, cal fer-lo de forma àmplia, i fruit del consens com a mínim si no és del 
consens, perquè el consens moltes vegades és complicat d'assolir, sí del debat entre tots els Grups, 
no tan sols, per part del Govern doncs informant, sinó fent participar a la resta de Grups Municipals .

Dit això, el que aquest Grup proposa és que Roca Umbert cal definir-lo, cal definir-lo en el temps, per 
tant jo penso, o pensem per part d'aquest Grup, que s'ha de calendaritzar i planificar molt bé totes les 
actuacions i transformacions que ha de patir Roca Umbert en els propers anys, i s'ha de definir també 
en l'espai, perquè pensem que Roca Umbert cal obrir-lo més explícitament a la ciutat, i condicionar-lo 
dins la trama urbana. Per tant, pensem que Roca Umbert, més enllà del que és com es gestiona des 
de l'Ajuntament, el que cal és molt debat per part de tots els Grups per pensar com volem entre tots 
com sigui aquest equipament, que com és estratègic per la ciutat, ha de superar segurament el que és 
l'actual configuració del Consistori . 

Alcalde: Moltes gràcies. Pel Grup Socialista, el senyor Terrades, endavant,

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Jo no incidiré amb les qüestions que la Regidora Alba Barnusell ja 
n'ha parlat, respecte al que s'anomenarà Roca Umbert, fàbrica de les Arts, bàsicament ja és com el 
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coneixíem. Aquest model lo que propicia és un entorn determinat per la indústria creativa, per la 
indústria de continguts, per la indústria digital, per un espai també obert a les noves tecnologies. 
Nosaltres creiem que és un model adient, per què? Perquè el que estem constituint no és altra cosa 
que una empresa pública participada al 100% per l'Ajuntament de Granollers, és a dir, és un 
instrument de l'Ajuntament de Granollers. No estem fent gestió privada amb aquest ens que 
constituïm, malgrat que dins del contenidor de Roca Umbert, doncs hi hagin justament empreses o 
persones de caràcter privat que desenvolupen la seva activitat en aquest entorn. Però és que a més a 
més és una empresa que consolida els seus pressupostos en el marc del 195, que és la comptabilitat 
pública europea, i per tant des del punt de vista de la seva consolidació dintre de la comptabilitat 
pública de l'Ajuntament, aquests temors expressats de què la gestió serà una gestió més, o s'ha volgut 
insinuar, que serà una gestió més opaca, no la podem compartir.

Tampoc podem compartir aquesta asseveració tan solemne que s'ha fet que la fiscalització a través 
d'aquests instruments serà una fiscalització menor. No, no, miri, tots els instruments de gestió publica 
municipal, sigui l'administració o siguin les seves empreses públiques, en tant que depenents en la 
seva totalitat de l'Ajuntament de Granollers, jo els hi vull dir que serà absolutament transparent per 
part de tots els membres de la Corporació, i els que no són membres de la Corporació, els hi vull 
recordar que en l'anterior Ple, vam estar aprovant tota una sèrie de requisits, que serà el catàleg, la 
manera de fer en les formes de transparència de l'Ajuntament de Granollers, i tota la informació que 
generen la diversa activitat pública d'aquest Consistori és i serà absolutament controlable per part no 
només de les regidores i dels regidors de l'Ajuntament de Granollers, sinó de tots els ciutadans i 
ciutadanes. 

Alcalde: Moltes gràcies. La Regidora Alba Barnusell té l'opció de fer un resum d'aquest primer torn i 
fer rèpliques. Endavant.  

Senyora Barnusell: Gràcies, primer de tot, agrair també a tots els Grups el to tant del debat d'avui, com 
el que hem anat tenint al llarg d'aquestes ultimes setmanes en les Informatives diferents, en el Consell 
d'Administració, i la participació i les diferents aportacions siguin coincidents o no siguin coincidents. 
No incidiré en amb el que comentava ara el Jordi Terrades, sí que només d'entrada me n'alegro en el 
cas de la Crida-CUP que coincidim amb el valor del projecte. A nivell de transparència ho comentava 
el Regidor Terrades, ha entrat en vigor una nova Llei, que serà d'aplicació també per les empreses 
municipals. I així ho treballarem amb la nova organització. Recordar també per tots els ciutadans i 
ciutadanes que la fiscalització està més que garantida, dels recursos econòmics a través d'una 
auditoria externa que es contracta externament a finals d'any, i que també se'n dóna compte tant en el 
Ple com en la Junta com en el Consell d'Administració. 

Recordar també que tots els membres, tots els partits polítics tenen representació en el Consell 
d'Administració, que és l'òrgan actual on es dóna compte i s'informa de les diferents accions, i on es 
debaten, però a més a més, i sí que li avanço en alguna de les Informatives en alguns casos n'hem 
parlat, però no en tots els espais, sí que en el Programa d'Actuació Municipal, o tenim, proposarem un 
Consell Assessor per Roca Umbert en els propers mesos i en tindrem temps de parlar-ne, i a nivell de 
participació, a disposició i oberts a més propostes i a treballar-les conjuntament, per tant, participació 
sí, i no entenem des del nostre punt de vista que hagi de ser menor, al contrari pot ser major, i 
fiscalització en aquest cas també.

Amb Ciutadans, no hi entraré en la persona, entraré en què és una empresa pública, que els diners i 
els recursos econòmics com Ajuntament sempre els hem cuidat, i tractat en rigor, com si fossin els 
nostres propis diners, perquè són els dels ciutadans i són els de tots nosaltres, per tan qualsevol 
espai, sigui empresa, sigui consorci, sigui patronat del Museu, és gestionat des d'aquest punt de vista, 
amb tot l'equip també intern de la mateixa, de la pròpia casa, per tant la persona que entoma les 
funcions de gerent i la gerència, estarà també acompanyada per tot l'equip actual. I a més a més té un 
bon coneixement de gestió pública, de dret públic i administratiu, que és actualment amb el canvi de 
lleis que hi ha hagut en els últims 3 anys, pel Dret Públic que es regeix aquesta, que es regeixen les 
empreses públiques, per tant és necessària des del nostre entendre, una gestió i un bon coneixement 
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de l'administració pública per poder posar les bases i com he dit també abans, lligar-la molt més 
internament amb la pròpia Àrea de Projectes Estratègics en el si de l'Ajuntament. Per tant, en aquí, no 
hi entraré en el debat de la persona, per mi, i per nosaltres sí que creiem que és la persona adequada i 
que pot afrontar aquest repte.

Amb Convergència i Unió, coincidir també i ja ho he dit al principi, me n'alegro de coincidir, que és un 
projecte estratègic de ciutat, tindrem temps de parlar-ne, tindrem temps de planificar, ja hi ha una part 
planificada, una part que també s'expressa i apareix en el Pla d'Actuació Municipal, però tindrem 
temps de concretar-ne molt més. Obrir a la ciutat, ho he comentat abans, i crec que hauria de ser una 
prioritat del 2017, en les inversions del 2017, poder urbanitzar tots els carrers i places, per tant, 
totalment d'acord i totalment ja en el Pla d'Actuació del que és Roca Umbert, que s'ha d'integrar ja 
definitivament en la trama urbana de la ciutat. I jo aniria una mica més enllà, en els carrers de l'entorn i 
en tota la trama urbana de l'entorn, parlàvem en algun moment, i en els inicis ho vam compartir amb la 
definició en el seu moment en aquest acord inicial que efectivament no va ser un projecte d'un únic 
partit sinó en aquell moment hi havien tres partits polítics en el Govern , i miro a Esquerra amb qui hem 
treballat aquest projecte també des d'un inici, i ja parlàvem i jo crec que és el moment de parlar-ne de 
districte cultural amb tots els carrers del voltant i amb la urbanització i ja no només de Prat de la Riba, 
de Tres Torres, de Lluís Companys, que passa amb tot aquest entorn, que ja si estan instal·lant 
artistes, que estan llogant espais, o productores que no tenen prou espai a Roca Umbert i buscant 
l'espai fora. I agrair també A Esquerra Republicana el treball conjunt en aquest projecte que com 
dèiem és de ciutat i té molt per créixer i amb això també coincidim amb aquesta nova formula de 
treballar que ens ha de permetre ser més àgils i més eficients .   

Alcalde: Moltes gràcies. Obriríem un segon torn, no sé si, per part del Partit Popular, per part de la 
CUP? Senyor Navarro té la paraula,

Senyor Navarro: Bé, volia fer 3 consideracions respecte del que s'ha dit. En primer lloc jo sí que 
voldria fer doncs un al·legat, un comentari respecte a la vàlua de la persona, doncs personalment, com 
que sóc historiador, he estat treballant a nivell de l'arxiu, un arxiu que fa 15 anys doncs el podríem 
anomenar de moltes maneres, però no crec que era un arxiu, i recordo perfectament quan la Roser 
Rodríguez va començar a encapçalar la feina de l'Arxiu amb l'anterior Alcalde, i es va fer tot una feina 
molt profunda que ha donat mot bons resultats a la ciutat. De la mateixa manera que nosaltres som 
crítics amb el model sí que he de dir que en cap cas, al contrari, donat que hi ha una coneixença 
personal, he de fer, he de dir públicament, doncs que em sembla que segurament seria difícil trobar en 
l'àmbit municipal una persona que pogués encapçalar aquest projecte.

Malgrat això, torno a insistir amb el que comentava abans, a veure, per nosaltres el Consell 
d'Administració no pot ser senyor Terrades, permeti'm, potser sóc una mica ignorant en els Consells 
d'Administració, no hem tingut gaire temps de ser-hi, tampoc s'han convocat massa, però entenc que 
la gestió que es fa en una Informativa, no és la mateixa, torno, des del carrer i acabats d'arribar en 
aquesta casa, potser el Consell de seguiment de Roca Umbert ens donarà moltes més eines 
d'informació, potser així ho podem garantir, sí que discrepo també amb la consideració de què amb 
l'auditoria externa podem garantir el control, a veure, això no és el que ha passat en la vida política 
municipal del país, o estatal, i en tenim molts casos, les desconfiances que es generen respecte a la 
política que hi ha hagut fins ara, en molts casos eren polítiques controlades i auditades amb els 
resultants que han donat, per tant, dir que l'auditoria externa ens salvarà de què es puguin provocar 
desgavells o una mala gestió, diguem-ho així, permetin que el nostre Grup ho posi en cautela. Per 
tant, tots aquests elements per nosaltres en reafirmen en el vot contrari, tal com hem comentat. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el senyor Meseguer vol intervenir? Per part d'Esquerra Republicana? 
Per part de Convergència i Unió? El Grup Socialista? Sí, vol intervenir? Endavant 
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Senyor Terrades: Només per tranquil·litzar l'Eduard Navarro, respecte als temes de contractació i als 
temes de gestió econòmica de Roca Umbert Fàbrica de les Arts. Jo no entraré en el model, no és la 
meva missió, la meva funció, malgrat que els temes que s'han comentat els subscric al 100% i els 
comparteixo al 100%, i a més a més considero que la Roser Rodríguez ho farà magníficament. No 
només jo, sinó el Grup Municipal Socialista, d'altra banda, sinó, no l'haguéssim proposat. Dit això, els 
temes de contractació i de recursos econòmics. Més enllà de la gestió que puguin fer els òrgans de 
les societats, el que si li puc assegurar, és que en aquí hi ha, jo no sé el que passa en altres 
administracions, i en aquest cas no m'interessa, en tant que regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de 
Granollers, però en aquí hi haurà un triple control. El bon fer dels gestors, en aquest cas de l'ens de 
Roca Umbert, que se li pressuposa en el conjunt de gestors de l'Ajuntament. Hi haurà una fiscalització 
com hi és de totes les regidories, els meus companys de Govern en poden donar fe, des de l'Àrea 
d'Hisenda. 

Dos, hi ha un, també en poden donar fer els regidors i els gestors de les diverses regidories , un control 
de la despesa i de les maneres de fer, com s'apliquen els recursos econòmics per part de la 
Intervenció de l'Ajuntament de Granollers, que vull recordar que és un òrgan personal, però que és un 
òrgan independent. Tres, en el cas de les empreses públiques, una auditoria externa, que ve a 
confirmar les coses que prèviament ja s'han fiscalitzat des de l'Àrea d'Hisenda, i des d'una manera 
independent des d'Intervenció de l'Ajuntament de Granollers. 

Alcalde: Moltes gràcies. La senyora Barnusell per cloure el debat.

Senyora Barnusell: Si, només per cloure, i en aquest cas com el Regidor d'Hisenda i Tinent d'Alcalde 
de l'Àrea Econòmica ja ha contestat al senyor Navarro, però jo sí que aprofitant, i jo crec que ens pot 
donar formules, ja no només la Comissió de seguiment, sinó el fet incorporar-la al que és l'estructura 
d'Empresa pública dins de l'Àrea de Projectes Estratègics i Comunicació, trobar una fórmula que hi 
haguin a banda algunes informacions o alguns aspectes que els puguem debatre o fer un seguiment 
més a fons directament i la podem trobar conjuntament, i experimentar en aquest cas, 
independentment de les que estan regulades per llei, i que efectivament complirem com no pot ser 
d'altra manera. I només acabar remarcant el que he dit abans, les gràcies a tots els Grups per la 
predisposició, sí que creiem que és un projecte estratègic de ciutat i que farà avançar la ciutat, no 
només Roca Umbert, sinó la ciutat en els propers anys, més del que ara mateix ens podem imaginar. 

Alcalde: En tot cas abans de passar a la votació, i agraint el to del debat, i les aportacions que han fet 
tots els Grups, jo només voldria intervenir per fer, per deixar, uns noms sobre la taula, que són les 
persones que s'han arremangat al capdavant d'aquesta història. Voldria recordar la feina de Lluís 
Noguera, voldria recordar la feina de la Teresa Llobet, i la feina del Josep Maria Codina. Aquest és un 
projecte molt present ja, però sobretot és un projecte amb més futur. I també, simplement, agrair a la 
Roser Rodríguez que haguí acceptat el repte, la tenim a la Sala, gràcies Roser, i desitjar-li molta, 
molta sort. I en tot cas també compartir amb tots vostès que aquest no és un projecte d'un govern, ha 
de ser, és un projecte de ciutat, i l'exercici que fomentarà tant el Regidor responsable, com jo mateix, 
és el de buscar aquestes fórmules que ens permetin sumar, sumar mirades, sumar posicions i 
convertir-lo realment en aquest projecte de tots i de totes. En tot cas passaríem a la votació. 

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ,,,,    ambambambamb    16161616    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC ----CPCPCPCP    ((((13131313))))    
i ERCi ERCi ERCi ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))));;;;    4444    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((3333))))        i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    iiii    4444    vots en contra delsvots en contra delsvots en contra delsvots en contra dels    
Grups Municipals  CGrups Municipals  CGrups Municipals  CGrups Municipals  C ''''ssss    ((((2222))))    i CpGi CpGi CpGi CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222)))),,,,
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Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia, en concret a un dictamen 
en el qual simplement es dóna compte d'una resolució d'Alcaldia, tot aprovant la liquidació del 
Pressupost de l'Ajuntament, i del Patronat Municipal del Museu per l'exercici 2015. És un donar 
compte, per tant no hi haurà votació, i en farà la presentació el Tinent d'Alcalde d'Hisenda, el senyor 
Jordi Terrades, endavant, 

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

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DDICTAMEN RELATIU A DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D ''''ALCALDIA RELATIVES AALCALDIA RELATIVES AALCALDIA RELATIVES AALCALDIA RELATIVES A    
APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LAPROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT ,,,,    I DEL PATRONATI DEL PATRONATI DEL PATRONATI DEL PATRONAT    
MUNICIPAL DEL MUSEUMUNICIPAL DEL MUSEUMUNICIPAL DEL MUSEUMUNICIPAL DEL MUSEU ,,,,    EXERCICIEXERCICIEXERCICIEXERCICI     2015201520152015

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

Primer. Atès que en data 8 de març de 2015 es va aprovar la resolució d'Alcaldia núm. 1420/2016 de 
liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i la resolució d'Alcaldia núm. 1421/2016, de liquidació del 
Pressupost del Patronat Municipal del Museu, corresponents al pressupost de l'exercici 2015.

Atès que en la part dispositiva de les esmentades resolucions s'aprova donar compte al Ple de 
l'Ajuntament, d'acord amb l'article 193.4 del text refós de la Llei Reguladora  de les Hisendes Locals 
aprovats pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

    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 D'ALCALDIA NÚM 1420/2016 relativa a aprovar la 
liquidació del pressupost de l'Ajuntament, exercici 2015, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent:
" PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2015 amb 
tota la documentació que conforma l'expedient de liquidació i segons el resum següent:
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SegonSegonSegonSegon....    Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import 
de 13.694.503,03€.
  

Romanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generals 14141414....874874874874....440440440440,,,,44444444€€€€
Reducció per devolució d'ingressos pendents (compte 4180) -87.066,74€
Suplement crèdit per factures pendents d'aplicació (compte 4130) -44.226,12€
Incorporació de romanents de crèdit per operacions corrents -1.000.000,00€
Incorporació de romanents de crèdit per operacions de capital -48.644,55€

Romanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponible 13131313....694694694694....503503503503,,,,03030303€€€€

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se 
celebri, de conformitat amb l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març.   "

SEGONSEGONSEGONSEGON::::    Donar compte de la RESOLUCIÓ D'ALCALDIA NÚM 1421/2016 relativa a aprovar la 
liquidació del pressupost del Patronat del Museu, exercici 2015, la part dispositiva de la mateixa és la 
següent:
"PrimerPrimerPrimerPrimer ....  Aprovar la liquidació del Pressupost de Patronat Municipal del Museu corresponent a 
l'exercici de 2015 amb tota la documentació que conforma l'expedient de liquidació i segons el resum 
següent:
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SegonSegonSegonSegon....    Considerar com a romanent de tresoreria disponible, d'acord amb la part dispositiva, l'import 
de 525.354,54€.

Romanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generalsRomanent tresoreria per despeses generals 545545545545....635635635635,,,,53535353€€€€
Suplement crèdit per factures pendents d'aplicació (compte 4130) -18.967,53€
Incorporació de romanents de crèdit per operacions corrents -1.313,46€

Romanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponibleRomanent tresoreria disponible 525525525525....354354354354,,,,54545454€€€€

TercerTercerTercerTercer ....    Donar compte de la present Resolució al Ple de l'Ajuntament en la primera sessió que se 
celebri, de conformitat amb l'article 193.4 del RDL 2/2004, de 5 de març. "

TERCERTERCERTERCERTERCER.... Informar al Ple del resultat de l'aplicació del que s'estableix en l'article 193 bis del Text refós 
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
introduït per l'article segon de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local,  pel que fa a la determinació dels drets de difícil o impossible recaptació 
corresponents a la liquidació del pressupost 2015 de l'Ajuntament i del Patronat del Museu, d'acord al 
detall següent:

Import aplicat en liquidació 2015 Import calculat s/art. 193 bis TRLRHL
AJUNTAMENT 11.635.991,47 € 4.598.244,50 €
PATRONAT MUSEU 4.341,82 € 681,47 €
 

És un donar compte, per tant no hi haurà votació, i en farà la presentació el Tinent d'Alcalde 
d'Hisenda, el senyor Jordi Terrades, endavant, 

Senyor Terrades: Com deia l'Alcalde en la presentació del punt, avui el que fem és donar compte de la 
Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i del Patronat del Museu de l'exercici 2015. No entrem 
encara a valorar el Compte General de l'Ajuntament que incorporarà els tancaments de les Empreses 
municipals un cop conegudes i analitzades justament això que parlàvem fa un moment, les auditories 
externes, i que per calendari jo crec que es podrà procedir en aquest debat com a molt tard el mes de 
setembre, abans d'enviar-ho a la Sindicatura de Comptes, i al Tribunal de Cuentas, i que malgrat el 
que puguin dir les auditories, jo crec que els resultats no variaran gaire del que ara els hi explicaré .

Parlàvem abans de les principals, abans d'explicar les principals magnituds de la Liquidació del 
Pressupost del 2015, d'unes dades de context que han marcat el Pressupost, i la gestió i l'execució del 
Pressupost de l'any 2015. Uns pressupostos encara marcats per la situació de crisi econòmica , és cert 
que hi ha una disminució de la xifra d'atur en la ciutat, si comparem les dades de l'any 2014 amb les 
dades de l'any 2015, però també és cert que hi ha persones, més persones sense cobertura. Els 
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pressupostos que van incrementar els recursos de les polítiques socials, uns pressupostos que van 
mantenir els serveis públics, uns pressupostos que no van incrementar els impostos municipals. Uns 
pressupostos que encara tenen limitacions en el seu marge de maniobra imposades pel Govern 
Central, del Govern de l'Estat. 

Quin resultat hem tingut? Doncs un resultat pressupostari positiu de 7.188.000 euros, quasi un milió 
cent mil euros més que l'any 2014, si parlem de l'Ajuntament. De 87.000 euros de resultat 
pressupostari positiu si parlem del Patronat del Museu. L'altra dada important a destacar és el 
Romanent de Tresoreria disponible, que també és positiu, amb un import de quasi 13.700.000 euros, 
no els hi parlaré del "picos", situem-nos en aquesta magnitud, un cop ja hem fet l'exercici de fer les 
provisions corresponents. Per tant també un Romanent de Tresoreria disponible superior al de 
l'exercici precedent de l'any 2014, gairebé 4.000.000 euros superior. El Patronat del Museu també ha 
tancat amb resultats positius el seu Romanent de Tresoreria, una mica més de mig milió d'euros.

Aquests resultats positius es produeixen per una combinació de diversos factors, un que és el control 
en la despesa ordinària, també majors ingressos per damunt dels pressupostats, ens indiquen, és a 
dir, hem tingut més ingressos sense apujar la pressió fiscal, sense apujar els impostos i les taxes 
municipals, és a dir, que en el gruix dels impostos de l'Ajuntament hi ha hagut un comportament 
positiu, superior al que havíem previst, entre altres coses perquè l'activitat econòmica, no en la 
mesura i amb la força amb què a tots i totes ens agradaria, però sí que comença a desvetllar i això es 
nota també en la Hisenda pública municipal.

Hi ha hagut una tendència iniciada en exercicis anteriors que es manté que és, que ha estat la 
disminució de les transferències corrents d'altres administracions, no hi ha hagut un augment que 
expliqui doncs aquests resultats, i la rigidesa del Govern Central a l'hora de poder disposar d'aquests 
romanents positius que la Tresoreria té. Parlem ben bé de 7 anys de dificultats econòmiques de les 
famílies, de les empreses, de la nostra ciutat, i per tant també de l'Ajuntament de Granollers. Però 
malgrat aquestes dificultats, i gràcies a la prudència pressupostaria i als bons tancaments, que no són 
d'aquest exercici sinó que són sostinguts en el temps, ens ha permès, com moltes vegades ha 
recordat l'Alcalde de la ciutat, de no haver de tancar serveis. Granollers és de les ciutats del país que 
no ha hagut de tancar serveis, fins i tot d'aquells serveis molts d'ells que quan es van posar en 
funcionament comptaven amb el recolzament econòmic d'altres administracions, tant del Govern de 
l'Estat, com del Govern de la Generalitat, i que s'han fos, que s'han fos i que aquesta ciutat ha estat 
capaç de mantenir els serveis sense traslladar el cost d'aquestes aportacions que venien d'altres 
administracions i que s'han fos pel camí, que s'han perdut pel camí, traslladar-les a les persones, o a 
les famílies de la ciutat.
 
Malgrat les dificultats. Però també gràcies a la prudència pressupostaria, hem pogut fer front amb 
diligència dins i dins dels marges legals que ens fitxen fer front a un tema que per nosaltres també és 
importantíssim, que és el pagament en temps i forma i per sota dels ratis que ens fitxa la normativa als 
proveïdors de l'Ajuntament, perquè darrere dels proveïdors de l'Ajuntament, doncs hi han empreses i 
hi ha famílies, hi han costos financers també en aquestes empreses si les administracions no paguen 
en temps i forma. I nosaltres ho estem fent. Ho hem fet l'any 2015. També gràcies aquests marges 
pressupostaries positius que hem tingut, hem pogut dotar al pressupost del 2015, l'anterior també 
Fons de Contingència, també ho hem fet en el pressupost del 2016, per fer front a despeses 
sobrevingudes, hem pogut dotar, per exemple, en l'exercici del 2015, però remuntaria al del 2012, no 
tant el del 2016 perquè ja ho vam pressupostar d'inici, els Plans de Xoc, que ja en parlarem. Mesures 
per donar sortida a situacions personals de molta dificultat d'uns ciutadans que s'ho han passat i s'ho 
segueixen passant molt malament a Granollers. 

Els Plans de Xoc no són una abstracció, perquè són persones, amb noms i cognoms, fins al 2015 vam 
destinar 5,1 milions d'euros, amb el que aprovarem avui el total d'aquesta despesa pujarà a 6,6 
milions d'euros. Els hi parlava de prudència, aquesta sempre ha estat una de les coses que ha 
caracteritzat en els governs que ha presidit l'alcalde Mayoral. Aquesta prudència fins i tot es pot 
observar, encara haguérem pogut presentar uns resultats superiors als que hem presentat. No ho hem 
volgut fer voluntariament, perquè hem aprovisionat més aquelles partides que anomenen de dubtós 
cobrament, no vol dir que renunciem al cobrament dels deutes de persones, empreses o d'altres 
administracions puguin tenir amb l'Ajuntament, sinó que hem volgut aprovisionar fins i tot per damunt 
de les orientacions que ens marca la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

La Liquidació també ens assenyala una qüestió que nosaltres ja ho hem explicat en els debats 
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pressupostaris, que és una disminució de l'endeutament de l'Ajuntament. De fet l'endeutament de 
l'Ajuntament de Granollers és un endeutament moderat, si fem aquell exercici de comparació amb 
altres administracions en aquest cas de caràcter local, no vull anar més enllà, és un endeutament 
moderat però que en el darrer any també l'hem reduït, l'hem reduït a una xifra al voltant de quasi els 
3,7 milions d'euros, no hi ha arribat per poc, sense deixar d'invertir. Aquesta disminució de 
l'endeutament té, després en acabar aquesta intervenció que ja està arribant pràcticament al final, els 
hi tornaré a parlar, té una doble virtut, que és dependre menys de les entitats financeres i al mateix 
temps tenir més capacitat d'inversió futura. Malgrat aquesta xifra, que els hi explicava de Romanent de 
Tresoreria del voltant pràcticament el 14 milions d'euros, més el mig milió del Patronat del Museu, són 
recursos que no els podem aplicar en la seva totalitat en l'exercici pressupostari. Hi ha una certa 
rigidesa de normativa, més enllà ja de les provisions que hem fet nosaltres, una certa rigidesa de la 
normativa que ens afecta. Ara, comptat i descomptat allò que no podem aplicar en els pressupostos 
del 2016, sí que hi han unes partides que són de lliure disposició, al voltant, no hi arribem, però al 
voltant d'uns 6 milions d'euros, que podem aplicar en l'exercici del 2016. 

No els hi estic explicant que hàgim d'aprovar avui aquestes modificacions de crèdit , però si 3 o 4 idees 
que té el Govern de la ciutat a l'hora d'aplicar més recursos en el pressupost del 2016. La primera és 
amortitzar crèdits que tenen uns interessos elevats, que estan per sobre dels preus de mercat actuals, 
estan fora de posicions de mercat, i amb això aconseguirem dues coses, des del nostre punt de vista, 
un, que tindrem més capacitat de despesa ordinària en el Pressupost del 2017, sempre regidories de 
despesa necessiten tenir més recursos de despesa corrent, i també tenim més capacitat si és 
necessari, de mantenir l'actual perfil d'endeutament de la ciutat, o també incrementa'l, incrementar-lo 
lleugerament per abordar inversions de mandat, el 2017 o el 2018.

Segon, avançar inversions d'obra, que estan en el Programa d'Actuació Municipal, i que no s'havien 
pressupostat en l'exercici actual, però que ens permetria avançar inversió, probablement l'acabament 
de tota l'obra de reurbanització del carrer Ricomà, vostès saben que l'havíem acordat en dues fases, 
la primera que ja té pressupost, a punt de licitar, és una fase que estava valorada però que no tenia 
projecte executiu i que segurament és bo quan actuem en un carrer, que actuem, que intentem actuar 
d'una sola actuació, aquestes obres sempre acaben provocant enrenou a molts veïns i a les activitats 
econòmiques que hi ha en els entorns. Ampliació de voreres de projectes que ja estan en executiva, i 
que no tenien dotació pressupostaria en aquest pressupost, com per exemple les voreres del carrer 
Ponent i el Condestable de Portugal.

Un tercer eix, que és dotar de recursos el programa d'habitatge de l'Ajuntament, disposar de més 
habitatge per posar-lo a disposició de lloguer social i fins i tot analitzar la possibilitat que en base a 
actuacions de la Corporació, puguem motivar un programa d'emancipació juvenil amb subvencions al 
lloguer, en lo que queda de mandat, entre el 2016 i el 2019. Per què no complementat aquelles coses 
que el Govern de la Generalitat de Catalunya al que fa a les subvencions de pisos de lloguer social no 
acabi arribant-hi?

I un quart eix, que seria, i a cavall del debat que hem tingut anteriorment i d'algun debat que tenim 
amb algun Grup Municipal, la tercera línia de treball, donar suport a iniciatives d'emprenedoria a la 
nostra ciutat. 

Alcalde: Moltes gràcies, doncs presentada la Liquidació i per tant el Ple resta assabentat d'aquests 
resultats pressupostaris i també doncs de la reflexió que ha compartit amb tots nosaltres el Regidor 
d'Hisenda. 

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

Alcalde: Passem al punt número 8, i número 9, en tot cas senyor Secretari,

 
8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE LAPROVACIÓ INICIAL DE L''''EXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJTEXPEDIENT MC AJT    7777////2016201620162016    DEDEDEDE    
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LMODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE L ''''AJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITSAJUNTAMENT PER SUPLEMENT DE CRÈDITS
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El Secretari explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per    suplement de crèdits    per un import de 49.600,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 7/2016.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 7/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 49.600,00€, amb el detall següent:

    

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

Alcalde: No hi ha presentació, tampoc hi ha anunciades votacions, perdó tampoc hi ha anunciades 
intervencions, passem ara a votacions,

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    16161616    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))))    iiii    8888    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    
((((2222))))    
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El Secretari explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
continuació:
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Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 16.884,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 8/2016.

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

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 8/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 16.884,00€, amb el detall següent:
      

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

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    16161616    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))))    iiii    8888    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    
((((2222))))    

Alcalde: Passem al punt número 10, també és una modificació de crèdits, però en aquest molt més 
amplia i quantitativament molt més, amb un valor molt més alt, un milió i mig d'euros, i en tot cas fa 
referència al Pla de Xoc. Endavant senyor Secretari, 
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XOCXOCXOCXOC    2016201620162016

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

Vist que des de les àrees gestores s'ha proposat la tramitació d'un expedient de modificació del 
Pressupost de l'Ajuntament per crèdit extraordinari    per un import de 1.500.000,00€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 9/2016.
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Vist que les àrees gestores han manifestat la necessitat d'atendre despeses que no poden demorar-se 
fins a l'exercici següent i que no tenen consignació pressupostària.

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

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

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Aprovar inicialment l'expedient MC AJT 9/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per crèdit extraordinari per un import de 1.500.000,00€, amb el detall següent:

      

    

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Exposar al públic al Servei de Planificació Econòmica i Control Pressupostari l'expedient i 
l'acord d'aprovació, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província, per un període de quinze dies 
durant els quals els interessats podran examinar-los i presentar reclamacions davant del Ple. Cas que 
no es produeixin reclamacions, l'acord serà automàticament elevat a definitiu. 
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Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha presentació, la senyora Andrea Canelo, regidora de 
Promoció Econòmica, té la paraula, endavant  

Senyora Canelo: Gràcies Alcalde i bon vespre a tothom. Com anunciava el senyor Secretari, avui 
portarem a aprovació plenària la modificació de crèdit , que farà que tinguem els diners disponibles i en 
els capítols corresponents per tal de tirar endavant el Pla de Xoc del 2016. Aquest com sabeu és el 
cinquè Pla de Xoc que fem a Granollers, 5 anys destinant recursos per acompanyar les persones, les 
famílies, els ciutadans i les ciutadanes de Granollers que estan patint amb cruesa aquesta crisi , que ja 
fa temps que no és només econòmica. L'atur continua alt, 4.827 persones, és cert que les dades 
semblen apuntar una lleu millora en els darrers mesos, però encara són masses persones sense 
feina, i cada dia que passa les que no cobren cap prestació s'incrementen. 

És per això que aquest Pla continua sent necessari, més que mai diria jo, perquè les persones fràgils 
ho són més encara 5 anys després, i perquè aquesta crisi ja fa massa anys que dura. Altre cop, tal 
com anunciava el meu company Jordi Terrades en aquest mateix plenari el desembre passat, 
disposarem d'un milió i mig d'euros de dotació pressupostaria pel desenvolupament d'un conjunt de 
mesures d'acció social, d'ajut social i de promoció econòmica. Val a dir que aquest que us explicaré 
no és un Pla de Govern ni és un document fet en solitud, es tracta d'un Pla de Xoc que recull 
propostes de molta gent. En el si del que és el Consell Econòmic i Social on les organitzacions 
sindicals i empresarials i tots els Grups que tenen representació municipal i han pogut fer les seves 
aportacions. Hem parlat amb tothom, com sempre. El marc pressupostari és el que és, i els asseguro 
que encaixar les propostes de tots i totes és complicat. Però sincerament crec que en essència tothom 
si pot sentir prou representat, sent generosos, i entenen que cal renunciar per sumar, i que aquest, si 
alguna cosa és, és un document de suma de propostes i d'idees per millorar la qualitat de vida de les 
persones que pitjor s'ho estan passant. 

El Pla mantindrà la seva estructura habitual. En primer lloc, destinarem 104.000 euros a l'àmbit de 
l'habitatge. Ajuts a la pobresa energètica, al sosteniment de la llar. Signant de nou el Conveni amb 
l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granollers, per acompanyar les famílies en les seves converses amb 
les entitats financeres, i que estan en risc de desnonament, i també subvencionant el lloguer de 
l'habitatge. Aquest darrer és un programa nou, es tractarà d'ajudar econòmicament les persones joves 
i també les més grans, sovint les més vulnerables pel que fa a l 'accés a l'habitatge per tal d'acostar els 
preus als de lloguer social. 

En segon lloc, el foment de l'ocupació, amb dues terceres parts del pressupost total del que és el Pla, 
per tant un milió i escaig d'euros, per contractar un centenar de persones durant sis mesos, per fer 
tasques que revertiran a la ciutat, de manteniment de la via pública, voreres, parcs, jardins, de 
civisme, i d'altres d'ús més intern. Subvencionarem també les empreses que contractin persones 
menors de 30 anys, i també majors de 45, col·lectius més afectats per l'atur, com sabeu, els més 
afectats per l'atur i segurament els que més necessiten aquest suport, i també farem formació 
transversal de capacitació al Plans d'Ocupació per tal de dotar-los de major ocupabilitat en el futur.
 
El tercer lloc, l'apartat de beques, 151.000 euros per beques menjador, per l'escolaritat a les escoles 
bressol, a les famílies pel material escolar i llibres, en l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori, a 
les escoles també, pel mateix concepte, en l'etapa de primària i secundària, i oferint també suport 
psicològic a infants i adolescents que està partint greument a casa la seva situació de crisi econòmica .
 
En quart lloc, les subvencions a l'activitat econòmica. 58.000 euros per acompanyar les persones 
emprenedores, assumint els interessos que generen dels crèdits financers que necessiten, per iniciar 
els seus projectes empresarials. Contribuint en les despeses que suposa l'autoocupació de persones 
desocupades i també la constitució de cooperatives, i acompanyant els processos de producció i 
comercialització dels productes de Palou. 

53.000 euros en cinquè lloc, per oferir formació en hoteleria i en escenografia i sonorització a les 
persones joves que no han assolit l'ESO. I ofertant formació en tecnologies de la informació i la 
comunicació també a persones aturades. I en darrer lloc, com ja és habitual en aquest Pla de Xoc, les 
aportacions suplementàries a PADIS, al Xiprer i a Creu Roja, que complementen les partides, com 
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deia, que ja estan recollides en el pressupost, i que tan necessàries són per continuar amb la seva 
tasca que fan amb les persones que són més vulnerables.

Ja ho veieu, propostes en la línia del que creiem que necessita la ciutadania , un document de suma de 
tothom. Vull agrair a les persones que hi han fet aportacions, el to de respecte i de diàleg que hi ha 
hagut tot i la discrepància a vegades. Els sindicats i les patronals, a tots els Grups Municipals, als 
companys i companyes d'Iniciativa per Catalunya que també han fet les seves aportacions, i han 
sumat al projecte, i fins i tot algun ciutadà individual que ha volgut reflexionar al respecte. I molt 
especialment a l'equip de persones de la casa que han fet que aquest sigui un Pla pensat i treballat de 
debò. I a en Jordi Taboas que com sempre ha treballat intensa i discretament, gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha demanades intervencions. Per part del Partit Popular, 
endavant senyor Moya, té la paraula, 

Senyor Moya: Gràcies senyor Alcalde i bona nit a tots i totes. Primer expressar que és un punt que no 
ens agrada debatré, perquè això vol dir debatre aquest punt aquí vol dir que hi han moltes persones i 
moltes famílies que ho estan passant malament avui a Granollers. Dit això, també volia agrair el to i el 
seu temps tant de la Maria del Mar com de la Andrea Canelo, tot i que per diferents motius vam tindre 
que fer les nostres aportacions les vam fer una mica tard, i agrair el tracte rebut per la Regidora, en 
aquest sentit.  

Però considerem que l'Equip de Govern no ha contemplat les nostres propostes, no ens agrada que 
ne s diguin que la nostre proposta s'estudiara, i que es faran més endavant. La gent ho està passant 
malament, i ho està passant malament avui, i per això pensem que les coses que s'han de proposar 
ara i no en un futur, s'han de fer a curt plaç. El nostre sentit de vot serà a favor, però expressem el 
nostre malestar perquè no s'han pogut expressar tot el que el Partit Popular de Granollers pensava 
que havia de ser aquest Pla de Xoc.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, el seu portaveu, senyora Oliver té la paraula.  

Senyora Oliver: Hola, bona vesprada a tothom. Bé, nosaltres volíem començar la intervenció fent un 
parell de prèvies. La primera prèvia, és que no acabem d'entendre i potser és una pregunta retòrica si 
vols, però no acabem d'entendre que sent com és un cinquè Pla de Xoc, no acabi d'integrar-se en tot 
cas en el Pressupost General, a no ser que sigui un element propagandístic i que busca la foto i el 
titular. I per tant entenem que sent justament el cinquè, ni el primer, ni el segon, ni el tercer, enteníem 
que ja havia d'estar recollit en tot cas dins el Pressupost General .
 
I hi ha una altra cosa que evidentment no podem deixar de banda, i és el "modus operandis" en el qual 
s'ha utilitzat per poder aprovar aquest Pla de Xoc. Si bé és cert que la CUP, com la resta de 
formacions polítiques suposo que vam voler participar dins d'aquest Pla de Xoc, nosaltres lògicament 
vam demanar des d'un principi, que justament per tenir criteris objectivables, per poder distribuir 
d'alguna manera equitativament o justament les partides necessàries d'aquest Pla de Xoc, vam 
demanar dues coses que ens semblàvem imprescindibles a l 'Andrea Canelo.

En primer lloc, volíem demanar un informe d'avaluació dels resultats del Pla de Xoc justament del 
2015, per tal d'avaluar quina valoració s'havia fet del Pla de Xoc anterior i justament també 
demanàvem de la mateixa manera que hi ha hagués o que se'ns fes arribar una bona diagnosi social 
de quines eren les dades, aquests indicadors que d'alguna manera poguessin dibuixar amb més 
precisió segurament un Pla de Xoc adequat a la ciutat. 
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Malauradament, ni una cosa ni una altra se'ns va fer arribar, malgrat tenir una reunió absolutament 
cordial i satisfactòria, en tant que termes de dialèctica política, se'ns van comentar que hi havien 
certes dades als indicadors, que val a dir i comento aquí que estan certament obsoletes perquè des 
del 2010 no hi ha renovació d'aquestes dades i per tant crec que en funció, i fent honor a la 
transparència, crec que s'haurien d'actualitzar. Però més enllà d'això, la CUP, la Crida-CUP, va fer 
una sèrie de valoracions i d'aportacions, diguéssim del plantejament que nosaltres enteníem que era 
un Pla de Xoc, i així es va fer arribar a la senyora Regidora.
 
Lògicament el nostre inaudit, diguéssim, dissort, és que justament aquest Pla de Xoc que no se'ns va 
fer arribar prèviament i per tant no hi ha hagut, no ha pogut haver-hi una certa valoració doncs a les 
nostres assemblees, deliberar, compartir si estàvem d'acord o no estàvem d'acord. Senzillament 
arriba un Consell Econòmic i Social, es presenta, i allà mateix s'ha de valorar. És a dir, entenem que 
malgrat que hi hagi una certa representació, certa, i a més a més, amplia en tot cas més que aquí, des 
de sindicats, formacions o assemblea d'aturats, en aquest cas molt benvinguda, lògicament entenem 
que no era el moment ni el context aquell per poder valorar, perquè no teníem criteris i perquè el 
nostre company que hi va anar, que és l'Alberto, no tenia justament la capacitat de poder-ho compartir 
amb el seu Grup, que és en tot cas com hi estem acostumats nosaltres a treballar.

Per tant, poso d'alguna manera aquest, entredit sitema de "modus operandi", que entenc que en tot 
cas també segurament en funció de la transparència, de la transparència i jo crec de la democràcia i 
de la participació i hauria d'haver-hi un feedback en aquest sentit del Pla de Xoc. Se'ns hauria de 
retornar, poder-ho valorar, en tot cas discutir, deliberar, i en tot cas, aprovar o no aprovar.
 
Bé, dit això, entenem que hi ha diferents valoracions i no m'estendré massa. Entenc que sent, com 
insisteixo, i com has comentat tu, sent el cinquè Pla de Xoc, entenem que no ha acabat de revertir 
justament aquest el seu "leiv-motiv" les xifres de pobresa i d'exclusió social de la ciutat, i per tant fins i 
tot com a instrument pal·liatiu, no tan preventiu com voldria agosaradament la CUP, sinó com a 
instrument pal·liatiu de totes totes ens és del tot insuficient, perquè justament no està encaminat cap a 
la prevenció, però fins i tot perquè no acaba de revertir justament aquesta desigualtat.

Per tant, d'alguna manera quina és la primera proposta que la CUP va posar damunt de la taula? 
Doncs que justament aquest Pla de Xoc no fos una cosa aïllada, sinó que formes, i torno a posar la 
proposta damunt de la taula, que formes part d'un Pla d'inclusió social. I que vol dir d'un Pla d'inclusió 
social? Doncs és una cosa molt més amplia, que va des de la diagnosi, una planificació, una 
execució, i en tot cas una avaluació de mesures que pal·liïn, en definitiva, aquesta desigualtat de 
partida. Lògicament aquesta planificació requereix un coneixement profund, entenem que hi ha hagut 
aquest estudi, però en tot cas malauradament no se'ns ha facilitat, i una primera foto, així en 
perspectiva, d'aquest Pla de Xoc, en funció dels anteriors, entenem que és poca cosa més que un 
copia i enganxa, un "corte y pega" que diríem "en la lengua del pais vecino", i que a més a més 
parteix, diguéssim que no té, no procedeix d'una diagnosi de la qual entenem que hauria d'analitzar 
quines són les necessitats, quina és la demanada del nostre teixit econòmic i social .

Lògicament em sap greu, em sap greu, no només perquè no s'hi han incorporat algunes de les 
mesures que eren possibilistes i per tant eren plausibles les que portava la CUP, i que a més a més 
em sap greu que només hi hagi hagut algun afegitó, i suposo que en aquest afegitó, entenia l'Andrea 
Canelo que nosaltres ens podríem fins i tot acontentar, que és el concepte de les iniciatives 
cooperativistes, en quant a subvencions, perquè el tema cooperativista no sé si és que hi queda molt 
bé dins de la semàntica cupaire.
 
En fi, llavors hi havia algunes propostes que enteníem que eren perfectament plausibles, insisteixo, 
com és el dret a una renda per exemple municipal complementaria, arribar als 600 euros, quan partim 
dels 400 i escaig, donar sobretot un caràcter participatiu al Pla de Xoc, entenem que fins ara no s'ha 
fet així, però en tot cas ens agradaria i seria realment encoratjador que ens trobéssim amb un Pla de 
Xoc que fos participatiu la propera vegada.

Estàvem parlant evidentment de revisar, no només de cara a pal·liar, sinó sobretot a preveure, 
aquestes desigualtats socials, revisar els plecs de contractacions, parlàvem de fer auditories 
financeres de les concessions, parlàvem de reduir salaris i tornem-hi dels càrrecs de regidors, 
d'assignacions municipals, parlàvem també i així li vaig parlar dir com així consta en el Butlletí 
Municipal, la quarta partida d'inversions, que és aproximadament un mig milió d'euros, que aniran 
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destinades a assignacions relacionades amb el Pla Motor. Per tant, estem parlant pel cap baix, d'un 
milió d'euros més, que nosaltres podríem preveure d'alguna manera que pogués fins i tot 
incrementar-se i per tant doncs lògicament acabar engruixint aquest Pla de Xoc.

Totes aquestes idees d'alguna manera anirien encaminades a revertir aquesta creació d'ocupació 
absolutament itinerant, absolutament precaritzada i absolutament pobre, per una ocupació diguéssim 
més estable, i en tot cas, enteníem que la internalització o les municipalitzacions com a concepte , com 
a auditories financeres d'aquestes concessions per veure quina rendibilitat en podem obtenir de totes 
elles, i per tant, repercutir-les en aquelles necessitats que té la ciutat de Granollers, doncs enteníem 
que era un objectiu diguéssim que teníem de la CUP respecte a aquest Pla de Xoc.
 
Per tant entenem que, jo crec que la pregunta és com podem fer justament perquè com deia l'Andrea 
aquest Pla de Xoc és molt necessari, deixi precisament de ser necessari, i entenem que hi havien 
certes coses que s'haurien d'haver fet i en tot cas haver fet una mica millor. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si Ciutadans vol intervenir, sí? Endavant senyor Meseguer  

Senyor Meseguer: Moltes gràcies, senyor Alcalde. Bé, nosaltres primer de tot volem agrair la 
possibilitat que ens dóna el Govern per atendre'ns, per escoltant-se, tot i que creiem que no s'han 
entès molt bé quines són les nostres propostes. El que si volem dir, aquí estic completament d'acord 
amb el que comentàvem de la CUP, de què el millor que hi hauria i que el millor que podria passar a 
Granollers, és que no existís un Pla de Xoc. És evident que ha de ser-hi. Hem de ser conscients de 
què a dia d'avui, les famílies estan cada vegada en una situació més critica, es parla inclòs d'una 
recessió un altre cop a nivell mundial, això comportaria de què quan va entrar la gran crisi va trobar a 
les famílies i a la gent en una situació bastant favorable en quant a nivell econòmic, amb lo qual els 
avis, els pares, tots van ajudar a anar tirant endavant. A dia d'avui les famílies s'estan trobant que 
aquests recursos s'han esgotat. Amb lo qual, ens trobem en què hi ha gent que ha acabat a l'atur, ha 
acabat l'ajuda familiar, la paga dels 400 euros, hi ha gent que ho està passant mot malament.

Que és lo que podem aportar aquí els que estem en el món polític? Com tots sabeu, jo no vinc de la 
política, i hi ha coses que realment em costen molt d'entendre, però lo que hauríem d'intentar és 
d'alguna manera, començar a crear llocs de treball, i urgent, perquè al final és lo més important. 
Nosaltres cada mes mirem les dades de l'atur, ja ho sabeu, a dia d'avui estem en 4827 aturats, això és 
el 14,9% de la població. A veure, aquesta dada no és cap barbaritat si la comparem amb altes ciutats, 
per exemple l'altre dia llegia al diari que la tercera ciutat amb menys atur és Sant Cugat del Vallès, 
amb un 9% i estan contents i jo no estaria content, perquè això és un problema, perquè diuen que "mal 
de muchos, consuelo de tontos", l'objectiu polític té que ser l'atur 0, i alguns diran l'atur 0 és 
impossible, doncs no. Doncs jo tinc lamentablement, i dic lamentablement, amics que han anat a viure 
a Austràlia, i l'altre dia m'explicaven que a Austràlia hi ha un 1% d'aturats, es podria dir altres països i 
llavors al final ens hem de començar a mirar els que fan les coses bé, i els que fan les coses amb 
sentit comú.

A nivell polític el sentit comú, bé, no hi és massa, i és lo que deia, i estava parlant de la gerència 
d'abans, hem de fer les coses en sentit comú, hem de seguir treballant, hem de fer les coses una mica 
diferents, si aquí s'ha fet un Pla de Xoc, i aquest Pla de Xoc s'ha d'anar repetint, és perquè no s'estan 
creant els llocs de treball que s'haurien de crear. I jo crec que això hauria de ser un exercici ja no d’un 
partit polític, sinó que hauria de ser un exercici de tots els Grups Municipals, de reunint-se i de 
treballar amb aquesta finalitat, que al final, lo que jo sempre deia, al final a la gent donar-li el peix no 
soluciona res, se'ls hi ha d'ensenyar, ensenyar i ajudar-los a què comencin a pescar, i donar-los un 
lloc de treball.

Està clar que en el Pla de Xoc hem d'ajudar als pares perquè puguin tirar endavant, els pares i mares 
a poder fer front als extraescolars, per això hi ha d'haver aquest Pla de Xoc. Però jo segueixo insistint i 
no me'n cansaré d'insistir-ho crec que les coses no s'estan fent bé, i ens hauríem de començar a fitxar, 
ja no dic a nivell nacional, perquè a nivell nacional ja tots sabem que l'atur és una cosa que ja està 
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enquistada, i hem de començar a prendre accions urgents i fer servir els recursos que tenim per 
començar a crear iniciatives de gent que si no tenen feina, es creïn la seva pròpia feina, 
emprenedories.

I ús posaré un exemple, a Singapur, i ara direu, perquè parla de Singapur? Bé pot ser que ens 
comencem a fitxar amb la gent que fa les coses bé, a Singapur si hi ha un jove emprenedor, i presenta 
un projecte, que aquest projecte el veuen interessant li donen 50.000 euros, no com aquí que vas al 
banc, i et diuen: vols 50.000? Bé, tu en tens 50.000? Home, si el tingués no te'ls vindria a demanar. 
Els bancs funcionen així, lamentablement en aquest país. I que passa? Si aquell projecte té una 
solidesa, amb aquell petit emprenedor que comença, li donen aquests 50.000 euros a canvi de res. 
Bé, es juguen aquells 50.000 euros, si segueix funcionant aquell projecte, li donen 250.000 euros, si 
segueix funcionant li donen més diners, i allà, d'un senyor que ha tingut una idea, es pot crear una 
gran empresa.

I això és el que al final dona a la gent feina, treball i ja no parlem de l'altre problema que hi ha en 
aquesta societat, ja no parlo a nivell general, avui estic inspirat, que és que la gent cobra 1000 euros, i 
llavors ha de pagar 500 euros de lloguer, i clar, això és incomprensible, i ús posaré un altre exemple, 
parlant amb un amic que concretament que està a Austràlia, que té moltes ganes de tornar al seu país, 
que és Espanya, Catalunya, digueu-li com vulgueu, ja no parlem aquí d'independència, perquè això de 
la independència és una mica com el, no, és veritat, és com el que té, no, no és que ús ho diré ben 
clar,

Alcalde: Perdoneu, està intervenint el senyor Meseguer, tothom ha seguit les altres intervencions amb 
respecte...
 

Senyor Meseguer: Jo no m'allargo mai, però aquesta vegada m'agradaria que em deixéssiu allargar 
una mica,

Alcalde: Jo no l'estic tallant,
 

Senyor Meseguer: Jo tinc una piscina a casa, se m'està ofegant el meu fill, i em dedico a podar els 
arbres. Primer, salvo al meu fill, i això és amb lo que ens hauríem de centrar i és una cosa que dic a 
nivell polític. Començar a treballar en aquesta línia, perquè clar, l'altre dia em deien, viure a Australia 
és molt car, si és molt clar, mira aquest amic meu va anar a estudiar angles, combinava els estudis 
d'angles amb el tema de treballar. A dia d'avui ha deixat d'estudiar, i està treballant lo que seria per 
dir-ho d'alguna manera un MacDonals, aquest Macdonals a més de vendre hamburgueses venen 
ensalades, venen amanides. I diu, clar, jo em trobo aquí, a Austràlia tot funciona setmanalment i cobra 
900 euros a la setmana. Dic, hòstia tu ets un privilegiat. Diu, no, no, perdona, és el sou més baix que 
hi ha aquí. Això vol dir que aquest amic meu està cobrant 3600 euros, ha de pagar 1000 euros de 
lloguer, però és que li queden 2600 per viure, aquí ets trobes que cobra la gent, està cobrant 1000 
euros, hi han de pagar 500 de lloguer.

O sigui, aquí tenim un problema, llavors aquí és una reflexió que hauríem de fer, i a mi al final, bé, aquí 
la gent que ens han votat és que s'estimen Granollers, hauríem de fer una reflexió entre tots, i dir, 
anem a treballar perquè la gent tingui treball, perquè la gent pugui tenir llocs de treball. Jo no dubto 
que el Govern no pensi en això, que està clar que ho fa, i tal, però jo crec que hauríem de fer-ho una 
mica diferent, i torno amb lo d'abans. Si jo tinc un mal de queixal, me'n vaig al dentista, si el cotxe se 
m'espatlla me'n vaig a un mecànic, i és lo que deia, jo no tinc cap problema amb aquesta persona que 
serà la gerent d'aquesta diguem-li empresa pública, o lo que sigui, no et dic que no sigui professional, 
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però si una persona de Recursos Humans diu que no és la persona correcta, és una decisió errònia, i 
llavors el que hem de fer és si no sabem com sortir-nos d'aquest forat, doncs busquem a 
professionals, lo que passa que lamentablement i aquí acabo, el món polític és poc atractiu perquè la 
gent realment, realment preparada, professional, que pot tirar endavant aquest tipus de coses, entri 
dintre del món polític, i amb això acabo. Gràcies.

Alcalde: Certament avui ha estat inspirat, i en tot cas ha superat la intervenció en temps de la senyora 
Oliver, per poc. En tot cas ara és el torn d'Esquerra Republicana. Sí? Chakir, endavant,

Senyor El Homrani: Bon vespre a totes i tots, regidors, regidores. Mirin, estem davant d'un debat que 
pensem que és probablement dels més importants que es dóna al llarg d'aquest any, i al llarg de 
qualsevol dels anys quan estem parlant dels més febles, dels més vulnerables. De la gent que pateix 
més, i crec que és molt important que hem anat fent avanços, hem situat la partida en el Pressupost 
ordinari, nosaltres ja vam felicitar al Govern per fer -ho i no haver una partida extraordinària.

S'ha anat fent avanços entorn del Pla de Xoc, però pensem que ens trobem davant d'un fet que ens 
sobta que no hi haguí, en un fet de falta de mirada llarga, de falta de visió més enllà del curt termini. 
En el marc d'aquesta voluntat de generar aquesta mirada llarga, perquè tal com ha situat la senyora 
Canelo la crisi no és només econòmica, és a dir, estem parlant d'elements estructurals de 
funcionament de la nostra societat, de funcionament del món del treball, del funcionament de diversos 
aspectes que ara mateix ens està generant una situació en el qual la igualtat d'oportunitats i la dignitat 
de les persones és cada cop més complexa, i ens dóna situacions més complexes. S'ha de tenir una 
visió llarga, i una mirada que vagi més enllà de la visió en primer termini, per això, des d'Esquerra 
Acció Granollers vam considerar que havia arribat el moment de plantejar aquest tipus de Pla de Xoc, 
pensem que ha sigut interessant, pensem que ha sigut un gran bé per la ciutat, de fer-li una visió més 
enllà, i per això vam proposar un Pla estratègic d'acció social, que pogués emmarcar les polítiques 
que es fan el marc d'aquest Pla de Xoc social, que les emmarques a partir de 4 elements, de 4 
premisses, totes discutibles.

La primera, la viabilitat, és a dir, quan parlem dels més vulnerables, dels més febles, el que hem 
d'assegurar és que tot sigui viable. La segona, la simplicitat, és a dir, per poder generar aquesta 
participació per part de tothom, que tothom pugui en aquest consens i aquesta participació, 
participació que entenc que el Govern local diu: jo genero, està participat, està parlat amb tothom, 
però aquí la idea és aquesta. Gota malaia, i nosaltres continuarem i estem segurs que a la llarga 
aconseguirem que hi hagi un canvi de marc mental en tot això de la participació. Ha de ser 
metodològica, la participació ha de ser amb uns criteris clars, que permetin que tots els actors, que 
tots els agents puguin estar amb la màxima possibilitat de participar, de dir la seva i que hi ha unes 
regles del joc molt clares, en aquest sentit, ja ho vam proposar en els pressupostos, ho continuem 
proposant en el Pla de Xoc, i ho continuarem proposant i estem segurs que en algun moment s'obrirà 
aquest debat, perquè és un debat que crec que és apassionant i crec que val molt la pena, i que és 
necessari en aquesta ciutat, el Consell de participació i després una llarga temporalitat que ens 
permetés emmarcar aquestes accions amb un caràcter que anés més enllà del caràcter pal·liatiu, que 
és necessari el caràcter pal·liatiu , però que pogués anar més enllà.

A l'entorn d'això s'obria aquest debat, i ens hem trobat que no hem pogut obrir aquest debat, perquè 
no es planteja aquest debat, perquè, si em permeten, fem el que sempre hem fet. Crec que de tant en 
tant hem de poder anar més enllà del que sempre hem fet, i són 5 anys, però ja sembla que sempre ho 
hem fet, i és fer aquesta reflexió, i la tornarem a ficar sobre la taula, i la tornarem a ficar en altres 
àmbits, però crec que val la pena, crec que val la pena que uns elements que han de ser el moll de 
l'os de les polítiques que es fa en un municipi, en un país, a on sigui, que és les polítiques pels més 
vulnerables, pels més febles estiguin reflexionades des d'aquest punt de vista, i a partir d'aquesta 
reflexió sortirà el que sortirà, però obrir aquest element de reflexió.

I no hem pogut anar més enllà d'això, i això el que acaba generant és que tens uns Plans d'ocupació 
que generen ocupació necessària, importantíssima, però que després podríem discutir si generen 
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ocupabilitat més enllà del Pla d'ocupació. Acaba generant una situació en la qual portes 5 anys, que 
dónes beques menjador, però que no tens escrits els criteris, llavors et trobes que com que no estan 
escrits aquests criteris, és a dir, són criteris que decideixen directament els tècnics en bon sentit de 
l'administració local, però com que no tens aquests criteris, mai saps perquè hem acabat fent el 64% i 
perquè no s'ha acabat gastant, dius: és aquest element que dius: home, busquem, generem unes 
bases molt més clares, són aquests elements de reflexió que pensem que s'han de tenir i que valdria 
la pena haver tingut.

A partir d'aquí el Pla de Xoc té propostes. Nosaltres hem introduït algunes propostes, algunes no s'hi 
han acceptat, forma part del debat, i en aquest sentit, però em sap greu aquesta visió una miqueta de 
mirada més enllà que no s'haguí volgut obrir, perquè pensem que és necessari, que és positiu obrir-la, 
i que després ja veurem quin és el resultat, però pensem que és positiu obrir-la i que hagués sigut un 
bon intent. I continuarem proposant en aquest sentit que es vagui obrint aquesta visió, que vagi una 
miqueta més enllà del curt termini. Essent conscients de què les mesures pal·liatives han d'estar 
contemplades en un Pla de Xoc, això està claríssim, però pensem que també podem incorporar 
d'altres tipus de mesures.

Bàsicament això, pensem que hem perdut una oportunitat d'anar una miqueta més enllà, que ho 
continuarem proposant, que aquest més enllà el que ens ha de permetre tenir una diagnosi clara del 
punt de partida, una visió consensuada amb un Pla de participació metodològicament fet per part de 
tots els agents i tots els actors vinculats.

I llavors entendre que les mesures que anem aprovant en el Plans de Xoc tenen una voluntat de fer 
front, responen a una estratègia que hem situat en una visió que vagi una miqueta més enllà del curt 
de termini, i que tingui una visió una miqueta més a mitjà i llarg termini. Perquè si no estarem pal·liant, 
i és absolutament necessari, però no arribarem a aquell punt d'aquesta visió que vostè mateixa ha dit 
anem més enllà d'una crisi econòmica, estem parlant d'una realitat i d'un model social i de com podem 
actuar per millorar les condicions. Bàsicament això. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió. Senyor Sastre té la paraula,  

Senyor Sastre: Gràcies Alcalde. Bé, jo no ser si estic inspirat o no, en tot cas, des d'aquest Grup tenim 
la sensació, o jo personalment tinc la sensació que farem un discurs potser una mica de disc ratllat , de 
pesats, per tant ja aviso, en tot cas no perquè es faci pesada la intervenció, intentaré que no es faci 
pesada, sinó perquè en els arguments serem probablement reiteratius, perquè el Pla de Xoc és una 
cosa que ve de lluny, per tant és la cinquena edició, cinquena vegada que es fa el Pla de Xoc, i per 
tant alguns dels arguments que exposaré avui en aquí, ja han estat altres vegades exposats, bé per 
mi, bé per algun company d'aquest mateix Grup.

Primer, vaig a fer un espòiler, i treure èpica a la intervenció i ja dic que aquest Grup votarà a favor del 
Pla de Xoc. I votarà a favor per un motiu que ja s'ha dit més d'una vegada, o que l'he dit personalment 
en alguna intervenció, més d'una vegada i és que en moments de crisi, on moltes famílies o estan 
passant molt malament, on malgrat que la xifra d'aturats es vagi reduint, com feia referència la 
Regidora Canelo, doncs hi ha moltes d'aquestes persones que segueixen aturades que avui dia reben 
menys prestacions o no reben cap prestació, i per tant la seva situació s'ha agreujat.

Cal donar un missatge en aquest sentit, des de les institucions, cal donar un missatge potent i per tant 
en aquest cas de l'Ajuntament pensem que el Pla de Xoc en aquest sentit doncs, malgrat que i 
després hi faré èmfasi o hi faré doncs especificacions, no l'haguéssim fet exactament d'aquesta 
manera nosaltres o l'haguéssim tibat cap a una altra banda, doncs ha de tirar endavant, per aquest 
motiu aquest Grup hi votarà a favor.

Nosaltres també hi hem fet aportacions en aquest Pla de Xoc. I per tant m'agradaria introduir matisos, i 
aquí tornaré a ser una altra vegada pesat i com em diu el senyor Terrades moltes vegades fem copiar i 
enganxar i és cert, no me n'amago, perquè com que moltes vegades presentem propostes i com altres 
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Grups Municipals han dit, no se'ns acceptem o no queden recollides o no queden recollides de la 
manera en què nosaltres les hem proposat, doncs que és el que fem? Tornar-les a proposar l'any 
vinent, per insistents, no quedarà.

Per tant nosaltres pensem que el Pla de Xoc és útil per donar, amb tots els matisos que hi puguin fer 
els altres Grups, que aquí ja entenem que es pot millorar la diagnosi, es pot millorar l'avaluació, però 
en si, conceptualment és útil per donar resposta a l'emergència social però té mancances a l'hora 
d'anar a l'arrel del problema real que nosaltres pensem que és bàsicament l'atur, i per tant de 
revertir-lo mitjançant la creació de llocs de treball. En aquest sentit nosaltres volem entroncar aquest 
discurs, o aquesta argumentació, amb un concepte que és el d'ascensor social, que és el que en 
aquesta crisi econòmica més s'ha vist malmès i que per tant és el que permet aquesta mobilitat de 
persones que ho estan passant malament a persones que poden tornar a tenir una vida digna, 
bàsicament a través del seu lloc de treball , per tant les nostres propostes i en aquí no m'hi he estendré 
a l'hora d'explicar-les o a l'hora de detallar-les, perquè l'Equip de Govern les coneix, se li han fet 
arribar, s'han explicitat públicament mitjançant els mitjans de comunicació per part d'aquest mateix 
Grup, doncs aquestes propostes anaven en aquesta línia, igual que les propostes o moltes de les 
quals també vam fer en els passats pressupostos generals.

Per tant, torno a insistir en aquesta idea que som insistents, bàsicament atacant que? Doncs la 
subvenció a la contractació per part de les empreses, perquè a nivell filosòfic, nosaltres pensem que 
no ha de ser l'administració qui creí els llocs de treball sinó que ha de ser les empreses, i en aquestes 
fonamentalment la petita i la mitjana empresa que és qui més de llocs de treball crea.
I també hi feia referència la gent de la CUP, per passar d'una situació de temporalitat a una situació 
d'estabilitat, perquè aquell lloc de treball pugui tenir una continuïtat, en el temps i a més a més pugui 
progressar dins del teu propi rang laboral. Per tant, pensem que el Pla de Xoc és un Pla que ha de 
passar o que s'ha de complementar de la contenció social a la transformació estructural. En aquest 
sentit, i amb això sí que ho haig de reconèixer, amb alguna conversa que hem tingut amb el regidor 
Terrades i amb la regidora Canelo, és en aquest punt quan el Pla de Xoc es fa potser més difós, i sí 
que és veritat que s'allunya del que és la seva essència o la seva essència fundacional, que és la de 
donar una resposta immediata a persones que estan en una situació de desocupació o d'emergència 
social, per tant, potser en aquest punt, el Pla de Xoc cal qüestionar-lo com a tal, potser cal o bé 
completar-lo amb un Pla de captació d'inversió i d'incentivació de l'ocupació, per tal precisament 
doncs no només dedicar-nos a tapar les esquerdes que fan entrar, o les vies d'aigua que fan entrar 
aigua al vaixell, sinó sobretot per tal pensar com reflotem aquest vaixell , en el que estem tots plegats.

O bé, si és que el Pla de Xoc doncs queda finalment difós d'aquesta manera perquè s'ataquen temes 
més enllà del que són les pròpies prestacions, o les pròpies ajudes a persones que ho estan passant 
més malament en aquell moment, potser fa falta, i em sembla que també hi feia referència no sé si la 
CUP o Esquerra Republicana, tornar-lo a integrar o integrar-lo dins del pressupost i no tractar-lo com 
un apèndix a part.

Sí que m'agradaria fer dues puntualitzacions finals. Una, i també n'hem parlat amb la regidoria, i és 
que, ja que algunes partides, també a l'hora de veure quin ha sigut doncs els nivells d'execució 
d'algunes d'aquestes partides com per exemple, una de les que fèiem nosaltres èmfasi, que és les 
ajudes a la contractació per majors de 45 anys no s'ha executat del tot, perquè ni fent aquesta doncs 
subvenció, aquest ajut per part de l'administració, les empreses es resisteixen a efectuar 
contractacions en segons quins àmbits o quins sectors de població, doncs sí que insistir que ara, un 
cop s'aprovi el Pla de Xoc, que començarà doncs a dissenyar-se tot el que seria les bases del Pla 
d'ocupació, sí que es posi especial èmfasi, en aquests sectors que per altra banda, a través 
d'aquestes altres línies han quedat desprotegits.

I ara em surto totalment del guió, però ja que ha sortit el tema de la independència jo també el reprenc 
i si puc, intentaré a la desesperada convèncer al senyor Meseguer i és que no sabria pas de quin país 
s'estan prenent idees a l'hora de desenvolupar el futur estat del benestar, del proper estat que volem 
que esdevingui de Catalunya? Doncs d'Austràlia.

Alcalde: Ja veig que la pàtria dels cangurs té molts seguidors, en tot cas nosaltres estem a Granollers 
i el senyor Terrades, si ho desitja, té la paraula. Endavant, 



93

Senyor Terrades: Sí, jo no els hi parlaré de les antípodes. Que quedi clar aquí que les fotos no les 
busca el Govern amb el Pla de Xoc. Al llarg d'aquests darrers dies he tingut la sensació de què hi 
havia altra gent que buscava la foto amb el Pla de Xoc, ho deixo aquí, però m'ha donat aquesta 
sensació.

I és veritat, el Pla de Xoc surt de dues proposicions. Una del sentit comú, que també ens parlava el 
senyor Meseguer. El sentit comú és que l'any 2012, la cosa apretava fort, la crisi econòmica apretava 
fort, apretava a les persones que es quedaven sense feina, l'atur creixia setmana darrera setmana. 
Avui encara tenim massa persones desocupades a la ciutat de Granollers, 4827, però el més 
preocupant és que d'aquestes 4800 persones, homes i dones de la ciutat, joves, més grans, que no 
tenen feina, una mica més de la meitat, en aquests moments, no té cap tipus de cobertura, que és el 
que joc que ens hauria de preocupar, no només a l'administració municipal, ens hauria de preocupar a 
la societat en conjunt.

I va sortir aquest Pla de Xoc que els hi parlava d'aquesta necessitat que teníem de buscar fórmules 
d'ocupabilitat perquè també els hi vull recordar que l'any 2012, que és allò un dels moments més durs 
de la crisi econòmica, i de les conseqüències socials que comportava, tant el govern de l'Estat, el 
govern d'Espanya, com el Govern de la Generalitat de Catalunya, és a dir, els dos governs, van deixar 
de posar recursos sobre la taula per fomentar Plans d'ocupació, i els ajuntaments, i els alcaldes, i tots 
els regidors i regidores, no només els de govern, el conjunt de regidors i regidores d'aquesta ciutat i 
d'altres ciutats, és la primera trinxera, i el ciutadà quan et troba pel carrer, a alguns no et poden trobar 
ni fent el cafè, escolti, Alcalde m'ha de solucionar el tema, que no tinc feina, que tinc família, que tinc 
nanos, que no ser com pagar la hipoteca o el lloguer, i algunes administracions xiulaven. Aquest 
ajuntament, i no tots els ajuntaments ho van poder fer, va poder posar recursos al damunt de la taula, 
per activar un Pla de Xoc.

I els Plans de xoc són plans pal·liatius, no ens enganyem, és que després si han anat afegint algunes 
cosetes més, perquè dels pressupostos, de la despesa corrent dels pressupostos fins ara, a vegades 
era complicat introduir-hi aquells 10.000 euros que feien falta per completar no sé quina actuació que 
beneficiava determinades persones de la ciutat, després els hi puc parlar si volen, tinc aquí també 
totes les dades. Però el Pla de Xoc es va dissenyar bàsicament per donar ocupabilitat a aquestes 
persones que feia molt de temps, molt de temps, algunes fins i tot d'abans de la situació aquesta de 
crisi econòmica, tan feixuga que hem passat, no tenien oportunitats d'entrar en el mercat laboral.

De fet en la proposta d'enguany que no difereix excessivament de la de l'any passat, i de l'altre, el 73 
75% dels recursos econòmics es destinen precisament a això, a fer Plans d'ocupació. Per sort ara 
veiem que la resta d'administracions també fan dotacions econòmiques per tenir més Plans 
d'ocupació que impactant sobre la ciutat. Jo crec que el Pla de xoc l'hem de veure com això, com una 
acció pal·liativa que encara la necessitem per donar, en la mesura de les nostres possibilitats, sortida 
a aquelles persones que estan en una situació encara molt delicada que difícilment sinó tenen 
aquestes mesures per part del seu ajuntament, tindran possibilitats d'inserció laboral en el mercat del 
treball, tal com en aquells moments el tenim dissenyat.

I hem fet un pas endavant, ho deia el senyor El Homrani, a diferència dels altres, per primera vegada 
el Pressupost d'enguany incorporà aquesta partida destinada al Pla de Xoc. Probablement i escoltant 
algunes de les coses que s'han dit aquesta tarda, justament ens haurem de replantejar algunes coses 
del Pla de Xoc, i com que ja els he anunciat que intentarem avançar el debat pressupostari, que no el 
farem el mes de desembre, allò que tothom arriba amb la llengua fora, sinó que intentarem avançar 
aquest debat, també els hi suggereixo que com que aquesta partida, no sé si amb aquesta dotació, 
més o menys seguirà mantenint-se en el Pressupost, perquè accions pal·liatives les haurem de seguir 
fent, doncs probablement aquest debat es pot produir, o es podria produir també en el debat 
pressupostari.

Ens deien: aquest Pla de Xoc no entra en el fons, en allò que ens agradaria revertir, prevenir, les 
desigualtats socials. Estic d'acord amb la Maria Oliver en aquest tema, hem d'abordar les desigualtats 
socials, però les hem d'abordar des de, i en exclusiva, des d'un pressupost d'un milió i mig d'euros o 
de dos milions? O del conjunt del pressupost? O aquest és un tema que ens l'hem de plantejar com a 
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país, com a societat, i ha d'haver una acció legislativa del Parlament de Catalunya? I alguna de les 
lleis que avui estan aturades en el Parlament de Catalunya, que justament haurien d'atacar algunes de 
les coses que vostè està dient? Potser haurem de posar pressió sobre la cambra legislativa perquè es 
desencallin algunes coses? Jo sóc més d'aquesta opinió, de què té que haver-hi un marc i un 
paraigua que abordi els temes de fons de les desigualtats socials en aquest país, si ho anem fent 
ajuntament per ajuntament i amb partides petites com les que podem aportar jo crec que justament no 
ens en sortirem.

I deia el portaveu d'Esquerra Republicana, el Govern necessitaria mirada llarga, i ens demanava un 
Pla d'acció social i integral, jo el convido a un debat, al debat aquest que li deia, de debat, 
probablement algunes de les partides i partides importants que tenim en el Pla de Xoc, es poden 
discutir en el conjunt del Pressupost de l 'Ajuntament, no tenim cap reserva mental per abordar aquests 
temes des d'aquesta visió. Jo avui els anunciava, quan els hi explicava els resultats positius del 
Pressupost del 2015, alguna línia d'actuació que creiem que haurem d'abordar i que les regidories 
afectades en les properes setmanes, dir dies seria agosarat, però si en les properes setmanes 
immediates, en aquest Ple presentaran, és a dir, en vers de tenir o de decidir, si posem 9.000, 15.000 
euros en partides d'habitatge, escolti'm nosaltres els hi hem anunciat que com que des de la prudència 
que ens caracteritza, creiem, l'Alcalde la ciutat també creu, que podem abordar, perquè les condicions 
comencen a millorar, estem plantejant de fer un programa, per exemple, de les polítiques d'habitatge 
que ens porti al 2019, per ajudar a emancipar joves que encara no ho poden fer, per tant 
subvencionem lloguers, i fitxant el marge de treball, o disposen de més habitatges socials per aquelles 
necessitats que moltes de les famílies de la ciutat es troben.

O en un tema que coincidim el Govern amb alguns dels temes que ens planteja convergència, l'Àlex 
Sastre, perquè no fem un debat també en aquest horitzó més llarg de suport d'iniciatives 
d'emprenedoria, no sols a la indústria creativa, digital i tecnològica que ens anunciava la regidora 
Barnusell, que també, sinó a través d'afavorir la captació de talent i d'inversió, ajuntant les sinergies 
que es poden produir entre aquesta visió estratègica de la Regidora Barnusell i la regidoria de 
Promoció Econòmica de la senyora Andrea Canelo, nosaltres apostarem també per aquesta línia de 
treball, o pel Pla Director del Circuit, ja sé que hi ha gent, persones, i Grups que no hi estan d'acord, 
nosaltres hi apostarem, perquè creiem que és una opció de futur.

I el Pla de Xoc l'hem de circumscriure justament al que es va concebre a l'inici, que és per actuar, per 
intentar atacar aquelles situacions més dramàtiques que ens trobem en el dia a dia del carrer, i per 
canviar estructuralment algunes de les coses que nosaltres tampoc hi estem d'acord, que provoquen 
desigualtats socials, creiem que calen accions que no són les del Pla de xoc sinó que són altres 
accions, algunes les podrem abordar des del Pressupost Municipal, i altres necessàriament s'han 
d'abordar des del conjunt del país, des de l'acció del Govern, del Parlament del país. 

Alcalde: Moltes gràcies. El senyor Terrades ha arribat als 10 minuts, que és el límit de temps 
d'intervenció i ha guanyat, en ús de temps. La Regidora té la paraula per fer la rèplica. 

Senyora Canelo: Sí, intentaré respondre a tots els Grups que han fet les seves valoracions respecte 
d'aquest Pla, i també de no repetir-me massa amb el meu company Terrades. Però efectivament no 
puc deixar de dir el que justament ell deia al final. Aquest és un Pla de Xoc, és un Pla de Xoc amb un 
milió i mig d'euros de pressupost, que és molt probable que molts dels que estan aquí present o ens 
poguessin sentir pensarien que són molts diners, i realment ho són, però dues terceres parts 
d'aquests diners ja estan d'alguna manera delimitats, perquè això significa la contractació de persones 
i la contractació amb un milió d'euros de pressupost suposa com us deia al principi doncs unes 95, 
100 persones, per tant, hi ha un marge relativament petit a l'hora d'acabar d'ajustar les partides per 
totes les propostes que cadascú dels Grups amb qui hem pogut parlar i dels que he pogut rebre les 
seves propostes, doncs han fet.

Aquest Pla pretén coses, en fi, humils i alhora també doncs arriscades, intenta incentivar la 
contractació, perquè en algun cas, ara potser em perdo, no sé qui ho ha comentat, però en tot cas, 
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l'objectiu d'aquest Pla també és incentivar la contractació, i per això hi ha ajuts directes a les 
empreses, perquè puguin contractar persones durant un any a canvi de què, en fi, l'Ajuntament es fa 
càrrec d'uns mesos, a canvi que les empreses acabin complementant per tal de què els treballadors i 
treballadores puguin estar un any treballant en les empreses.

També hi ha voluntat de creació d'empreses, es parlava de l'autoocupació, i de l'emprenedoria, en 
aquest Pla també hi ha subvencions específiques de suport a l'emprenedoria, i a la creació 
d'empreses en diferents formats, en l'autoocupació que vindria a ser l'autònom de sempre, perquè ens 
entenguem, i també en l'àmbit de les cooperatives, que és un àmbit que des de fa molts i molts anys 
que l'estem treballant de valent, som pioners, crec, i vaja no ho crec: és així, som pioners en aquest 
àmbit. I que a més a més vull dir que complementen ja les partides que estan en el pressupost 
ordinari, en aquest cas de Granollers Mercat, que és qui s'ocupa de fer tota aquesta tasca en aquest 
ajuntament.

I com a tercer eix, segurament el més important pel que fa a la quantia, és el d'estar al costat de les 
persones que ho necessiten, per tant és un Pla de Xoc, específic per això, tot allò que pugui 
sobrepassar aquest Pla de xoc, aquesta mirada més amplia, o aquesta voluntat de fer documents més 
transversals, més a llarg termini, en tot els entomem en tota la bona intenció del món, però no seria en 
el marc d'aquest Pla de Xoc. I per tant en la meva opinió estan fora d'aquest debat, tot i que òbviament 
poden tenir moltíssima relació.

Jo voldria afegir el que abans el Jordi Terrades explicava, respecte a perquè aquest document, o 
aquest Pla de Xoc es porta en aquest plenari, en aquest mes de març, fora del que és el debat 
pressupostari, no em tornaré a repetir en què aquest Govern no ha fet cap ni una foto, ni cap ni un 
titular respecte al Pla de Xoc, ni un, però precisament l'objectiu de fer-lo ara, en aquest moment, és 
exactament el que alguns dels Grups que han intervingut reclamen i és aquesta voluntat de participar, 
de participació. El debat pressupostari es fa durant els mesos darrers de l'any, entre tots els regidors i 
regidores d'aquest plenari, però no es fa ni amb els sindicats, ni es fan amb les patronals, per tant, 
precisament el Consell Econòmic i Social el que busca és exactament això, és buscar la participació 
tant a nivell polític de tots els que estem aquí representats amb les diferents sensibilitats polítiques 
però també dels agents socials i econòmics, dels sindicats, les patronals, la Cambra de Comerç, la 
Plataforma d'afectats per la hipoteca, i precisament aquesta és la intenció. I perquè aquesta és la 
intenció, i enllaço amb el que la Regidora Maria Oliver explicava, precisament per això, és en el si del 
Consell Econòmic i Social on es fomenta aquest debat i on a partir d'aquí es poden generar totes les 
reunions i les converses que jo estic disponible sempre a tenir amb tots, es puguin tenir per tal 
d'arribar als acords necessaris. I després continuaré fent un apunt d'aquesta qüestió.
 
El senyor El Homrani, parlava que l'element de reflexió hi ha de ser, òbviament, sempre hi és. Hi és 
present, hi és passat i hi és futur. Quan nosaltres elaborem una proposta de Pla de Xoc amb la suma 
de cadascuna de les propostes, o amb algunes de les propostes que els Grups fan, les fem sempre 
amb un criteri de reflexió important, fem una valoració de com ha estat l'exercici anterior, del Pla de 
Xoc anterior, i ja ara que portem uns quants, de com han estat els anteriors anys també, per tal de fer 
propostes que tinguin sentit, i en alguns casos, i vostè ho sap, i vostès presents regidors i regidores ho 
saben, en molts casos hem hagut d'ajustar les partides que teníem previstes, ja sigui cap a més, o cap 
a menys, perquè hem volgut fer, amb molt bona intenció un projecte o una proposta, que després no 
ha tingut sentit pressupostar-la d'aquesta manera i per tant l'hem reduït o fins i tot l'hem incrementat 
quan ha sigut necessari.

Respecte a les beques, que el senyor El Homrani parlava de què alguna cosa així que queda difós 
quin és el criteri pel qual s'atorguen aquestes beques, la Regidora li podria explicar molt millor que jo, 
però les bases de cadascuna de les beques que es donen en aquesta casa, totes, de qualsevol tipus, 
tenen unes bases, unes bases objectives, que cadascun dels tècnics que s'ocupa d'atorgar-les, que 
com comprendreu doncs òbviament les fan tècnics professionals, no cap ni un Regidor ni Regidora, 
doncs estan fonamentades i objectivades, per tant cadascuna de les persones que rep o no rep aquest 
ajut, aquesta beca, la que sigui, podria demanar en aquest cas a Serveis Socials, o a Educació, a qui 
fos que atorgui la beca quin ha estat els criteris pels quals se li ha atorgat o no , i segurament, en fi, pot 
sortir més o menys satisfet de la reunió, però en tot cas coneixerà quin són aquests criteris.

Respecte al que deia el senyor Moya, les seves propostes que li havia disgustat, em sembla que ha 
utilitzat aquesta paraula, el fet que algunes propostes o moltes propostes no s'haguessin pogut 
assumir, em remeto una mica a l'anterior, a la primera part de la meva intervenció, moltes de les 
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propostes que vostè feia les compartim, ja li vaig explicar en la reunió que vam tenir, moltes perquè hi 
havia una bona part d'accions socials, de caire social, que òbviament no hi ha cap altra manera, 
segurament cadascun dels Grups que estem aquí presents podríem estar d'acord, però és veritat que 
les seves propostes eren, anaven molt més enllà del Pla de Xoc, però molt més enllà. Per tant 
requeririen pràcticament un Pressupost com el que tenim a l'Ajuntament per poder desenvolupar el 
document de 29 pàgines que ens va fer arribar. Per tant, sí que algunes de les propostes que vostè 
ens va fer, s'han incorporat, algunes tal com les va explicar, d'altres amb matisos, és veritat, perquè 
torno a dir que no és fàcil encaixar les propostes de tothom, de tots els Grups, els sindicats, les 
patronals, de tothom, però sí que les propostes que feia eren d'un abast molt més important que el 
milió i mig que tenim en el pressupost.

Tot i això, aprofito, potser vaig una mica desendreçada, però aprofito per agrair a tots els Grups les 
seves propostes, perquè algunes han servit per matisar d'altres propostes que ja havia rebut, o que 
fins i tot l'Equip de Govern havia fet, i fins i tot alguna per tenir algun projecte nou com el que us he 
explicat respecte als ajuts al lloguer , per tant penso que està molt bé.
 
I només un matís final a la senyora Oliver, respecte al tema del Consell Econòmic i Social, aquest és 
un Consell que ja fa uns anys que està vigent, que es va d'alguna manera recuperar, perquè havia 
existit en el passat, es va deixar d'utilitzar, i quan doncs aquesta Regidora va arribar al Govern, i a 
voluntat de l'Alcalde doncs ens hi vam posar i el vam recuperar, des d'aleshores aquest ha sigut 
sempre un Consell de participació decisori, on tots els membres que hi són presents, venen en 
representació dels seus col·lectius, ja sigui polítics, socials o econòmics, i per tant tenen la capacitat 
diguem-ne plena per tal de decidir quina ha de ser el seu vot favorable o desfavorable respecte a 
qualsevol de les propostes que si fan. És cert que normalment el to del Consell no ha estat mai el de 
votar, sempre ha sigut el de consensuar, el de proposar, i arribar a acords i mai el de votar. Però en tot 
cas si així fos, cadascun dels que hi són representats i designats per aquest plenari , tenen la capacitat 
absoluta de fer-ho, després més enllà cada partit o cada entitat com s'organitzi a nivell intern, que en 
tot cas això ja és molt personal. I vostè deia que els hi hagués agradat tenir la valoració del Pla de Xoc 
del 2015, la van tenir senyora Oliver, el 17 de febrer vam fer un plenari del Consell Econòmic i Social, 
on es va fer punt per punt, una valoració especifica i exhaustiva de cadascun dels programes del Pla 
de Xoc del 2015, amb la valoració econòmica i la valoració també no econòmica, la qualitativa 
respecte a cadascuna de les propostes, perquè com deia abans en alguns casos, doncs s'ha hagut de 
reformular la proposta que s'havia fet, perquè no s'ha acabat de cobrir tot el pressupost necessari o 
perquè en fi, la proposta no era la més adequada, per tant tota aquesta informació, el seu Grup la té, 
de la mateixa manera que la tenen tots els Grups que són membres del Consell Econòmic i Social. 
Gràcies.

Alcalde: Obrirem el segon torn. No sé si el senyor Moya vol parlar. La senyora Oliver, té ús de la 
paraula, doncs, té la paraula

Senyora Oliver; Gràcies. Mira, voldria fer en concret 4 constatacions. La primera constatar que 
realment estem en una, jo crec, que en una posició bastant bicèfala del que considerem la 
participació. És a dir, jo no dubto que lògicament el nostre representant com la resta de representants 
al Consell Econòmic i Social doncs tenen perfecta legitimitat per representar al Grup que representant, 
però lògicament estem parlant de dos termes semàntics completament diferents. És a dir, una cosa és 
parlar de participació en termes simbòlics, és a dir, perquè el Pla de Xoc lògicament no ens va arribar 
a la formació més enllà que l'estrictament, no sé si van ser uns minuts, en qualsevol cas abans del 
Consell Econòmic i Social, i per tant nosaltres no parlem d'aquesta participació simbòlica i estàtica, 
sinó que quan nosaltres parlem de participació, entenem precisament la participació com a capacitat 
d'intervenció, llavors no és que entenem que nosaltres podem dir la nostra en aquell moment que dura 
el Consell Econòmic i Social, sinó que senzillament entenem que el Pla de Xoc l'hem de rebre abans, 
l'hem de valorar, deliberar, en tot cas veure quin són els punts amb els quals estem d'acord, punts en 
els quals hi podem intervenir-hi aportant coses positives, i per tant, en tot cas, de retruc hauria de 
tornar al Consell Econòmic i Social, justament per acabar-ho de deliberar i en tot cas, votar si no 
s'arriba a un consens. Per tant jo crec que en un primer hauríem de fitxar quines són els baròmetres 
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de quan parlem de participació.

En segon lloc, que el Pla de Xoc té un milió i mig d'euros és obvi, i que en qualsevol cas, no sé si és 
molt o poc, però en tot cas, té a veure, es basa, diguéssim en unes prioritats que podrien ser en tot cas 
diferents, i que depenen en tot cas de la voluntat política.

Una tercera constatació és que lògicament el Pla de Xoc és pal·liatiu, lògicament el Pla de Xoc és 
pal·liatiu. Però hi ha una manera de pal·liar en funció de la perpetuació, diguessin, de l'actual 
segregació social i que un Pla de Xoc acabi reproduint les mateixes desigualtats socials de partida, o 
en tot cas un Pla de Xoc si vol pal·liatiu, perquè en tot cas sí que es constata com a pal·liatiu, que 
s'encamini amb aquesta mirada que comentava també en Chakir llarg terminista, cap a una atenció 
immediata de la crisi però que poden anar cercant estructures d'empoderament social, i com deien 
també, de treball, d'ocupació estable i en tot cas no precària.

I una última constatació, lògicament, el Pla de Xoc necessita aquesta visió panoràmica? Sí que 
realment no només s'ha de veure i s'ha de jutjar i s'ha d'analitzar i s'ha de fer una diagnosi no només 
d'àmbit local, que precisament buscant aquesta mirada panoràmica la CUP el vol incloure o en una 
planificació estratègica com comentaven els companys d'Esquerra o com nosaltres li diem, un Pla 
d'inclusió social que tingui justament aquesta mirada més sistèmica si vol. Per tant entenem que si 
lògicament ha de tenir aquesta visió panoràmica i que no només ha de ser d'àmbit local, entenem que 
el Pla de Xoc, rau en el fons en un origen d'una crisi sistèmica d'aquest sistema, i que en qualsevol 
cas també s'ha de contemplar des del punt de vista nacional, per tant des del país del qual formen 
part, i en tot cas amb aquesta nova República volem construir, jo crec que ja hi estem, i hi abocarem 
tots els esforços perquè lògicament les qüestions de desigualtat acabin desapareixent . Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Senyor Meseguer? No? Senyor Chakir té la paraula, endavant,  

Senyor El Homrani: Procuraré anar ràpid, però he sigut dels més bons a la primera intervenció, espero 
que això es pugui compensar. Bàsicament, dos o tres elements. Primera, visió global, i tant. És que 
enganxo el final de la Maria Oliver perquè penso que és important, hem de tenir visió global, està 
claríssim, que les polítiques socials tant pal·liatives com d'estructura que fan els municipis han d'estar 
acompanyades d'una visió global de país, i tant. Que en això ha d'ajudar la modificació de la renda 
mínima d'inserció, i tant. Que en això hi ha d'ajudar el debat que hi va haver sobre la renda garantida 
mínima de ciutadania, i tant. Que en això hi ha d'ajudar el fet de reglamentar la Llei de pobresa 
energètica i tant.

I en aquesta feina, tothom hem d'empènyer. Igual que d'això, cal poder tenir uns pressupostos que 
siguin clars, i que puguin tirar endavant i que puguin ajudar a tothom, i després ser conscients que per 
desgràcia tenim un problema, i jo fins ara no n'havia parlat d'aquest tema, però sembla que al final, per 
desgràcia ens falten eines i ens falten competències, i tenim aquesta desgràcia, esperem un dia 
superar-la, perquè la nostra voluntat és aquestes eines, aquestes competències, no són per res més 
que sinó per ajudar als més febles de la nostra societat. Si no, no té sentit, si no és un altre tema, i és 
un tema que els hi asseguro, com a mínim amb la gent que representem Esquerra Republicana, Acció 
Granollers, en aquest Consistori, ho tenim claríssim, i si no, no té cap sentit.

A partir d'aquí, fem-ho, treballem-ho, i tinguem aquesta visió entorn de les causes, perquè jo crec que 
és molt important, i per això ho he situat, la visió pal·liativa ha de ser-hi. Però senyor Terrades, no és 
el mateix ocupació que ocupabilitat, són dos termes que són diferents, amb el Plans d'ocupació 
generem ocupació, necessària i important, però no generem ocupabilitat. I d'això n'hem de ser 
conscients, i el que hem de reflexionar és de quina manera aquestes eines amb les quals beneficiem 
a un centenar de persones que són de les més necessitades de la nostra ciutat, els més febles, els 
més vulnerables. A part, els podem dotar d'elements que després faciliti que més enllà d'aquest 
element pal·liatiu puguin tenir més oportunitats.

Tots som conscients de què ha sigut aquesta crisi, tots som conscients de quins han sigut els 
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col·lectius més afectats, crec que no els hi dic res quan parlem dels majors de 45 anys que han sigut 
expulsats del món del treball i que tenen unes possibilitats de reinserció en aquest món del treball molt 
limitades, que ha sigut gent que en el seu moment no té formació reglada, acreditada, però tenen una 
experiència professional molt potent, que tenen uns coneixements, unes competències molt potents, i 
que d'alguna manera hem de poder ajudar que acreditin aquesta experiència. I jo ser que és complex, 
i ser que és molt complex, però és en aquest sentit en el qual hem de donar-li voltes, i en aquest sentit 
hem d'apretar, perquè la Generalitat, els processos d'acreditació siguin per via del SOC, siguin per la 
via de la Direcció General de Formació Professional, siguin cada cop més àgils, hem d'aprofitar el que 
tenim en el nostre municipi, sempre que poden fer aquests processos d'assessorament de forma 
contínua, en el marc de les mesures flexibilitzadores de formació professional i hem de dotar aquesta 
gent a la qual els hi donem una oportunitat pal·liativa, perquè no anem més enllà i provem, intentem 
de dotar-los d'aquesta acreditació perquè tenen unes capacitats, uns condicionaments en les quals si 
els podem acreditar, els ajudarà en l'entrada en aquest món del treball, que cada cop, per desgràcia, 
té cada vegada més un valor que és molt eteri que és aquest del talent, que és molt eteri i que deixa 
fora molta gent que té talent, però d'un altre tipus, que té coneixements però d'un altre tipus, que té 
competències, però d'un altre tipus, dono aquest exemple perquè és en aquest sentit.

I encantat de la vida de lo que he escoltat, és a dir, jo el que entenc del que ha dit la senyora 
Regidora, del que ha dit el senyor portaveu del PSC, és que hi ha voluntat de debatre en aquest sentit. 
Encantats, i debatrem i proposarem, i situarem i tornarem a entendre la participació d'una altra 
manera, els hi deia la senyora Oliver, jo en aquest sentit dius: disculpin, interlocutar separadament 
amb cada actor no és generar un marc de participació, no entro a valorar-lo, no entro a fer un judici, 
però interlocutar separadament amb cada un, no és generar un marc de participació. Interlocutar 
sense conèixer el terreny de joc, no és generar un marc de participació. És la nostra humil opinió.
I continuarem, i serem allò pesadets, pesadets, pesadets. Però pensem que és positiu, i serem 
pesadets perquè pensem que podem fer millores i que podem fer que aquest tipus de polítiques que 
es realitzen des d'aquest Ajuntament puguin tenir una visió que pensem humilment que li pot generar 
una millora en la seva visió i amb això no fem un judici de valor, al contrari al que s'ha fet, ni molt 
menys, i crec que per això he volgut començar dient situar en valor el que s 'ha fet aquests darrers cinc 
anys, i situar un valor al canvi que hi ha hagut aquest any, d'introduir en els pressupostos, perquè és 
que ho hem de situar, hem de ser honestos, és que és la política, o la gent que es dedica a la política 
crec que hi hauria d'haver un primer element que és l'honestedat, i crec que s'ha de ser. A partir d'aquí 
ho debatérem i tot el que faci falta, esperem que el que s'ha dit des d'aquest Consistori, que és un 
Consistori amb les mans obertes, que es pugui visualitzar en aquest debat.
I tornem a proposar, busquem alguna eina de cara a generar un marc metodològic clar, un terreny de 
joc clar, en el qual tots els agents participem a la vegada que ens permeti generar aquests consensos, 
crec que val la pena, i crec que és necessari.

Jo sí que si em permet, senyora Regidora, a mi el que no m'agrada és que quan critiques una política, 
perquè pensem que el disseny de la política no ha sigut l'adequat, perquè penses que la publicitació 
de la política, no és l'adequat, acabem sempre parlant de la capacitat dels tècnics. La capacitat dels 
tècnics i de les tècniques de l'Ajuntament, dels professionals, dels treballadors i treballadores que 
treballen directament per l'Ajuntament o indirectament, que n'hi han molts en empreses 
subcontractades, i crec que al llarg d'avui també en podrem parlar, d'aquests professionals que també 
ens hem de preocupar d'ells, ningú la discuteix.

El que discutim és el disseny i la publicitació , i en aquest sentit és quan jo situo i faig, no entenc el que 
ha passat amb les beques menjador, i dius: per què? Perquè hi ha hagut una despesa de, disculpin 
que la memòria és feble, del 33% de l'execució. I llavors dius, pot haver-hi dues raons, una que no hi 
ha demanda, no ho sé, el nas em diu que no, però com que amb el nas no es pot anar enlloc, fem una 
diagnosi clara, fem una visualització clara. O com que no hi ha hagut aquesta demanda, o pots 
discutir: està ben dissenyat? La publicitació ha sigut la correcta, el sistema de comunicació d'arribada 
a tots els ciutadans i ciutadanes?

Hi ha una realitat, i crec que en som conscients, que més enllà de les desigualtats de capital 
econòmic, que són molt importants, aquesta societat hi ha altres tipus de desigualtats, són les 
desigualtats de capital cultural, de capital relacional, de xarxes que permet conèixer o desconèixer 
aquest tipus d'ajut. És una reflexió, i és en aquest sentit, i estem segurs que en aquest sentit, el 
Govern local està d'acord en dir, doncs mirem. I és en aquest sentit en el qual proposem el que 
proposem, no en un altre. I em sap greu, perquè si no sembla que estàs tocant allò sobre la 
professionalitat que ningú discuteix, segurament és la professionalitat que vol dedicar-se a una cosa 
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tan important com és atendre als altres, al servei, a la vocació pública, al servei pública, pocs cops 
trobaran que ho discutim. Ara, jo crec que podem discutir si les polítiques estan ben dissenyades o no, 
eh, que a lo millor estava perfectament dissenyat, i hi ha un problema de demanda.

Però el que volem és intentar entrar-hi, i en aquest sentit, perfecte i ja li hem dit al senyor Terrades, 
quan ens va notificar la Comissió Informativa, vull plantejar el debat de pressupostos amb anterioritat, 
i crec que li vaig dir, us felicito, està molt bé, i de pas et vaig dir, i a part aquest debat ha d'estar inclòs 
amb totes les despeses i crec que és molt potent, i si el treballem a fons, estem encantats de la vida, i 
estem encantadíssims de la vida, en aquest sentit. I crec que no em deixo res,

Alcalde: En tot cas si fos al Parlament, faria 7 minuts que li hauria tocat el timbre.

Senyor El Homrani: Però com que he sigut bo a la primera,

Alcalde: Bé, ha sigut bo, li han sobrat tres minuts a la primera, i els ha esgotat. En tot cas si vol acabar 
la intervenció

Senyor El Homrani: Bàsicament ja està. Gràcies. 

Alcalde: Gràcies. Senyor Sastre vol intervenir? No? Senyor Terrades? Ajustant-se una mica al temps, 
si us plau. 

Senyor Terrades: Jo no he participat directament amb la negociació de la confecció del Pla de Xoc, 
ara sí que he vist algunes, bé amb algú sí que hem interlocutat, però sí que he vist les propostes que 
hi havia al damunt de la taula, clar, és que les vam, la regidora Canelo ja els hi deia, les propostes que 
vam rebre de la CUP i del Partit Popular, legítimament les van formular, però amb tot el respecte que 
em mereixen els dos Grups Municipals, però és que era el programa com a màxim que van presentar 
a les eleccions municipals.

Era un altre tipus de debat, no era el debat del Pla de Xoc, era un altre tipus de debat, que no el 
qualifico, però era el programa màxim que van presentar a les municipals, fins i tot, algú no va fer ni 
l'esforç de fer allò "un corte y pega" arregladet, el mateix que van proposar a les eleccions municipals, 
ens ho van, li van presentar a la Regidora. 

Amb tot el respecte. El món no és només el seu món. El de l'assemblea de les candidatures d'unitat 
popular, i la Crida, el món municipal, també el municipal, la nostra ciutat és una mica més polièdrica, 
una mica més complexa, una mica més amplia, una mica més plural, amb visions diferents, 
probablement algunes poden ser compartides, algunes altres no. Però el món de Granollers no és 
només el seu món. És moltes més coses.

Jo coincideixo que algunes lleis que estan en el Parlament que ens permetrien abordar aquesta visió 
de país millor des d'un punt de vista social que alguns defensem, haurien de desencallar, apretem tots 
plegats, per veure si ho desencallem. Alguns tenen més responsabilitat que d'altres, però empenyem 
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tots plegats. És veritat, Plans d'ocupació creen ocupació, i l'ocupabilitat és un altre tema.

Jo he encetat algunes línies de treball que aquest Govern ja ha abordat, el Govern municipal, el 
Govern de l'Alcalde Mayoral, ja ha abordat, disposats a compartir amb vostès, i fins i tot disposats a 
acceptar alguna de les propostes que segurament encaixen perfectament en aquesta visió de ciutat 
socialment justa, de ciutat moderna, de ciutat que no vol perdre el tren de, el nou tren que passa, que 
ja està passant.

Quines línies de treball hem encetat? Les coneixen perfectament, l'ocupabilitat va lligada també a la 
capacitat de mantenir empreses a Granollers, de crear unes noves empreses a Granollers, passa per 
la modernització dels polígons industrials que tenim, cosa que hem fet, passa per generar nous 
districtes econòmics, per captar no només talent, sinó també per captar inversió. Aquest vespre hem 
explicat també a tothom algunes de les línies en què estem treballant, algunes en col·laboració amb el 
Govern de la Generalitat de Catalunya sí, des de la lleialtat institucional d'ambos governs sí. I 
seguirem treballant? Sí.
 
I ajudar, com ja s'està fent, millorable tot, també s'està fent en el món del treball i de l'empresa, les 
seves noves formes d'ocupabilitat. De noves, que fins i tot avui no ens les imaginem. O que les 
comencen a intuir. Bé, aquest és el paper que està fent també can Muntanyola.

Dues dades finals Alcalde, abans que em cridi l'atenció. És lo que li deia jo abans, en el tema de les 
beques, en aquí posem que si 10.000 euros més perquè no ens acabava d'encaixar la partida 
pressupostaria, però quan liquidem el Pressupost del 2015, si anem a veure quants diners ens hem 
gastat en beques de menjador escolar a la ciutat de Granollers, les pròpies que ha aportat 
l'Ajuntament, les del Govern de la Generalitat, és que no són aquests 10.000 euros, són 456.259,80 
euros. Per tant, és la reflexió aquella que jo li feia, probablement el Pla de Xoc ha de tenir aquesta 
visió d'atacar els problemes d'emergència social, d'emergència d'ocupació que tenim a la nostra 
ciutat, que en tenim i de greus, hi ha molta gent aturada, 2800 em sembla que parlava abans, si els 
números no em fallen, que no tenen cap tipus de subsidi. I fem un altre debat de les altres coses en el 
debat ordinari.
 
I un ultima dada, que no em puc resistir a donar-la, que és l'esforç que fa l'Ajuntament de Granollers 
en comparació amb el Govern de la Generalitat en el Pla de Xoc. Fins ara el Govern de la Generalitat 
no en tenia cap de Pla de Xoc, ho vam discutir l'altre dia, doncs miri, l'esforç de l'Ajuntament de 
Granollers respecte a aquests temes d'emergència social representa un 1,95% del Pressupost 
municipal, del global del Pressupost municipal, podem considerar que és poc, però és aquesta xifra, 
clar el Pla de Xoc del Govern de la Generalitat de Catalunya amb els recursos que es van 
comprometre l'altre dia en el debat representa un 0,081% del Pressupost de la Generalitat de 
Catalunya, i si aquí hi afegim aquella voluntat de futur, de què si tenim els pressupostos aprovats, els 
hi podrem posar algunes partides més, representarà el 0,7 del pressupost, de l'esforç, del Govern de 
la Generalitat. La ciutat de Granollers fa una mica més d'esforç que el Govern del seu país. Gràcies. 

Alcalde: Per cloure el debat té la paraula la regidora, endavant senyora Canelo,

Senyora Canelo: Sí, intentaré ser molt breu perquè ja estem en el darrer torn. En tot cas només 
comentar-li senyora Oliver que demanava la possibilitat de dir la seva com a Grup Municipal en el si 
del Pla de Xoc respecte, perdó, en el si del Consell Econòmic i Social respecte al Pla de Xoc, i només 
li recordo que des de l'1 de febrer que va ser quan vostè va rebre la meva trucada per tal de 
demanar-li les seves propostes en el Pla de Xoc, i fins al 16 de març que va ser el darrer Consell 
Econòmic i Social o fins i tot fins avui, que teníem aquest plenari jo crec que ha tingut, com tothom, 
prou temps per poder fer les seves propostes, els seus debats, o com vostè diu dir la seva.
 
El senyor El Homrani parlava de la formació transversal, no, perdoni, vostè parlava del tema de la 
formació respecte a les persones aturades, de tot el que significaria dotar-los de major ocupabilitat, i 
pot comprendre que la diferència entre ocupació i ocupabilitat la conec bé, de la mateixa manera que 
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vostè també, i en el Pla de Xoc, com vostè segurament sap, a proposta dels sindicats, hi ha una 
formació específica transversal per les persones dels Plans d'ocupació, que el que busca precisament 
és dotar-los de major ocupabilitat. Aquestes són persones com segurament tots els presents saben, 
que tenen moltes dificultats d'ocupar-se en el mercat del treball, degut a la seva manca de formació en 
molts casos, molta experiència a vegades, però poca formació en molts casos, i per tant dotar-los 
d'eines de formació transversal, que els permeti ocupar-se en altres àmbits dels que estan fins ara 
ocupats doncs creiem que és una proposta que a més a més és novedosa, no existia fins ara en el Pla 
de Xoc, i creiem que pot tenir cert sentit per tal de com deia de dotar-los de major ocupabilitat.

Bé, del tema de les beques ja no aportaré res més, perquè el senyor Terrades ha fet prou esment de 
la qüestió, jo en cap moment apel·lava respecte de la professionalitat dels tècnics municipals que 
òbviament compartim, ni molt menys insinuava que vostè la posa en dubte, sinó que em referia a què 
ells tenen molt clar aquests criteris, i per tan qualsevol persona que vulgui saber quin són aquests 
criteris els poden saber.
 
En tot cas, a vegades no és, només per complementar l'explicació que donava el senyor Terrades, 
donar beques menjador o de les que siguin a les famílies, sinó que a vegades des de serveis socials, 
es poden fer ajuts d'altre mena que poden ser molt més útils que qualsevol de les beques que ara 
mateix estem discutint.

En tot cas, ja per cloure el debat, recordar com deia al principi que aquest és el cinquè Pla de Xoc, 
que amb la suma de cadascun d'ells aquest Ajuntament haurà destinat, 6,5 milions d'euros als 
diferents cinc Plans de Xoc que ja hem aprovat, i per tant són 6,5 milions d'euros dedicats a les 
empreses, a les famílies, a l'autoocupació, i per tant que creiem que són realment molt satisfactori i 
que a més a més, com deia també al principi encara tenir, tant de bo no fos així, però tenir un Pla de 
Xoc en el 2016, continua sent necessari, més necessari que mai, i les dades socioeconòmiques que 
he explicat i que tots coneixen doncs així ens ho confirmen.

I que en tot cas, per especificar en tots aquests anys, haurem destinat prou de 3 milions i mig d'euros 
a Plans d'ocupació, gairebé 500 persones contractades si comptem també les que contractarem 
aquest 2016, haurem donat més de 1.300 beques de tots els tipus que tenim recollits en el Pla de Xoc. 
Haurem propiciat la contractació de 60 persones, la meitat de les quals són dones, 60 persones en 
empreses duran un any i els primers dos exercicis la contractació era de 9 mesos però en tot cas els 
últims ja és d'un any, per tant 60 persones contractades durant tot aquest temps, i també hem 
col·laborat en el foment i la creació de 67 projectes empresarials, ja sigui a través de Palou, en els 
projectes agroalimentaris, en autoocupació o en les iniciatives empresarials, i per finalitzar 360 
persones s'han format durant aquests 5 anys.

Per tant, són dades que òbviament són quantitatives, són números, que són difícils de retenir, però 
que en tot cas, darrere de cadascun d'aquests números hi ha persones que han rebut aquests diners 
que avui estem discutint en aquí, que hem discutit en els darrers anys, i per tant, els torno agrair el to 
del debat, i les seves aportacions en aquest document, i en els que hagin de venir.

Alcalde: Moltes gràcies, abans de passar a la votació sí que voldria fer una reflexió que serà breu, no 
es preocupin. En tot cas, primer agrair el to del debat. Ho deia la regidora. La veritat és que crec que 
ha estat un debat ric, interessant, propositiu i a més a més, internacional. Ho ha tingut tot, hem pogut 
conèixer alguna realitat llunyana com la d'Austràlia i la seva referència en la construcció de la realitat 
del nostre país.

En tot cas, permeti'm que jo m'allunyi una mica d'Austràlia i deixi sobre aquest hemicicle algunes 
preguntes senzilles, de persona que trepitja de peus a terra. Jo voldria només que ens preguntéssim 
quants ajuntaments poden econòmicament fer, com fem nosaltres, un esforç addicional per lluitar 
contra els efectes de la crisi econòmica, que en definitiva és el que és el Pla de Xoc? Quants?
Doncs aquells que tanquen els números bé. Aquells que gestionen correctament l'agenda municipal i 
aquells que poden generar romanents per fer coses que van més enllà de lo ordinari, de lo esperat. I el 
Pla de Xoc és això, és una acció extraordinària, una acció que busca, s'ha utilitzat la paraula 
pal·liativa, no m'agrada gens, no m'agrada massa, jo crec que el que hi ha aquí és un esforç per 
generar recursos addicionals per tal d'acompanyar la gent que pitjor s'ho passa, aquesta és la història.
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Quants ajuntaments coneixen vostès que poden fer un Pla de Xoc?

I la segona pregunta és: quants ajuntaments coneixen que el facin? Que el facin amb la intensitat i 
amb el resultat d'aquest? Segurament poc avaluat, segurament insuficientment analitzat. Però, en 
coneixen molts? Coneixen molts que tinguin aquest defecte que tenim nosaltres? Que és no haver 
avaluat suficientment un Pla de Xoc d'aquesta dimensió. Quants ajuntaments coneixen que posin 
sobre la taula de reflexió col·lectiva i compartida amb sindicats , amb el món de l'empresa, amb tots els 
Grups Municipals, un milió i mig d'euros per discutir amb visions laterals, col·laterals, compartides, 
amb sumatoris diferents? Però que ho posen a l'abast de la gent, per tal de compartir aquesta reflexió i 
per tal de no fer el Pla del govern, que seria fàcil i seria un gran titular? Si no fer el Pla de la majoria 
possible, òbviament la majoria és la suma de tota aquella gent que vol acabar sumant, no s'ha de 
forçar mai a ningú, i per tant òbviament amb el respecte a totes les posicions, només faltaria.
Però en coneixen molts que facin aquest exercici de posar aquesta part del pressupost, ara ja del 
pressupost, a l'abast de la reflexió de molta gent per mirar de fer una història lo més col·lectiva 
possible? 

Jo no conec gaires, i jo crec que aquesta és una bona acció, no que fa el Govern, sinó que ha après a 
fer conjuntament la ciutat i la poso en valor com un exercici cívic, amb les seves limitacions i els seus 
efectes que s'han apuntat i alguns molt ben analitzats. Però en tots aquests defectes, en coneixen 
algun, en coneixen molts d'ajuntaments que facin aquesta feina? No gaires, dissortadament, no 
gaires, i òbviament, hem de tenir en compte que aquesta història té que veure amb la voluntat de 
complementar, com no pot ser d'altra manera un pressupost i un Pla de Govern a 4 anys vista. Si 
només féssim això, no aniríem gaire bé.

Aquest Govern té un projecte clar, endreçat, explicat, explicat amb uns pressupostos i debatut amb 
uns pressupostos i també explicat en un Programa d'Actuació Municipal amb mirada llarga, tan llarga 
que va molt més enllà dels quatre anys, i que té una vocació de pensar en la ciutat en la propera 
dècada. Aquest és l'encàrrec que té d'aquest Alcalde aquest Govern, pensar en la propera dècada. 
Perquè amb mirades curtes no anem enlloc. Ara, efectivament, si podem ajudar en un moment 
determinat a millorar segons quines coses amb aquest Plans que busquen alleujar la duresa d'un 
moment per persones que s'ho passen malament, doncs aquesta és la nostra opció.

Però recordem, tenim un pressupost aprovat de més de 70 milions d'euros. Un Programa d'Actuació 
Municipal que té un objectiu, central, és que aquesta ciutat no oblidi a ningú, i aquest és el nostre Pla 
de treball. Tindrem ocasió de discutir-ho segur, mil vegades en aquest mandat. Per això estem aquí, 
per explicar les nostres posicions, perquè vostès expliquin les seves, i en tot cas per avançar.

Mirin, dissortadament en aquests darrers anys hem hagut de treballar massa vegades sols els 
ajuntaments, i alguns ajuntaments hem pogut donar algun pas endavant, però hem treballat sols, a 
l'altre costat del telèfon, a l'Estat o a la Generalitat i trobàvem poca resposta. En alguns casos gens de 
resposta, i hem trobat aliats com la Diputació de Barcelona, però en tot cas ha estat el món local qui 
s'ha enfortit amb el seu treball en xarxa, i a la seva vocació i a la seva voluntat de mirar endavant .
El seu compromís que s'adquireix passejant pel carrer i parlant amb la gent.

Per tant acceptar les crítiques, integrant les reflexions que també és bo dir que aquesta ciutat estar en 
una posició diferent d'altres, nosaltres tenim pressupost, dissortadament hi ha administracions que 
encara no en tenen. És important tenir pressupost, és molt important, perquè a més a més, serveix per 
explicar-te i fitxar objectius. Tenim pressupost, tenim un projecte com a ciutat, tenim un projecte clar, 
aquest Govern i aquesta ciutat sap fer aliances, el Pla de Xoc i l'acord del Consell Econòmic i Social jo 
crec que ho mostren, i alhora és una ciutat que té confiança en les seves pròpies forces. I per tant que 
no s'espera i que avança propostes per tal d'anar un pèl més enllà d'allà on les administracions en 
competència sobre aquests temes ens deixen.

Aquest és un esforç limitat, segur, i segur que és mereixedor de totes les crítiques que s'han formulat 
en aquest hemicicle però és un esforç sòlid amb uns objectius clars i amb uns beneficis indubtables 
per persones que ho necessiten en el marc d'un programa global que aspira a una ciutat més justa i 
més solidaria. En tot cas, moltes gràcies a totes les aportacions, i deixeu-me fer una cosa que tampoc 
es fa sovint, gràcies als membres del Govern, perquè evidentment en aquest Pla ells també hi han 
aportat tots el seu saber i tota la seva feina, i també se'ls hi han quedat, com als Grups de l'oposició, 
com als col·lectius empresarials o en els sindicals, moltes coses en aquesta allau de desitjos que 
volem formular com a propostes de futur per la nostra gent.
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Alcalde. En tot cas seria el moment de la votació,

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    19191919    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313)))),,,,    CIUCIUCIUCIU    ((((3333)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111))));;;;    iiii    5555    abstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    iiii    
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))
    

Alcalde: Passaríem al següent punt, en aquest cas passem a un tema més suau, i a més a més que ja 
està consensuat, per tant en aquest punt número 11 ens limitarem a la lectura del senyor Secretari, 
endavant,

11111111).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DEDICTAMEN RELATIU A APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE    
LLLL''''ORDENANÇA FISCALORDENANÇA FISCALORDENANÇA FISCALORDENANÇA FISCAL    2222....3333    """"TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DTAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DTAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DTAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D''''INTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓINTERVENCIÓ     
ADMINISTRATIVA EN LADMINISTRATIVA EN LADMINISTRATIVA EN LADMINISTRATIVA EN L''''ACTIVITAT DELS CIUTADANS I DE LES EMPRESES A TRAVÉS DELACTIVITAT DELS CIUTADANS I DE LES EMPRESES A TRAVÉS DELACTIVITAT DELS CIUTADANS I DE LES EMPRESES A TRAVÉS DELACTIVITAT DELS CIUTADANS I DE LES EMPRESES A TRAVÉS DEL    
SOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIASOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIASOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIASOTMETIMENT A PRÈVIA LLICÈNCIA,,,,    COMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓCOMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓCOMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓCOMUNICACIÓ PRÈVIA O DECLARACIÓ    
RESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A LRESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A LRESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A LRESPONSABLE I PELS CONTROLS POSTERIORS A L ''''INICI DE LES ACTIVITATSINICI DE LES ACTIVITATSINICI DE LES ACTIVITATSINICI DE LES ACTIVITATS """"

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

1.- L’article 7 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre societats , estableix qui són 
contribuents de l’Impost, i en concret l’apartat 1.a) indica que: “ Seran contribuents de l’Impost, quan 
tinguin la seva residència en territori espanyol. A) Les persones jurídiques, excloses  les societats 
civils que no tinguin objecte mercantil “. Aquesta modificació normativa suposa un canvi en la 
tributació de les societats civils amb objecte mercantil que des del 2016 passaran de tributar en règim 
d’atribució de rendes a ser contribuents de l’Impost de societats.

2.- Les societats civils afectades que no vulguin acceptar aquest canvi de règim de tributació establert 
per la llei, podran acordar la seva dissolució i liquidació, amb aplicació d’un règim fiscal especial, 
sempre que compleixin determinats requisits, entre els quals hi ha el fet que l’acord s’adopti dintre 
dels sis mesos de l’any 2016 i que, després, s’executi en els sis mesos següents a la seva adopció.

3.- La dissolució de la societat civil particular no es imposada sinó una opció a l’abast de les que no es 
vulguin sotmetre a tributació pel règim de l’Impost de societats.

4.- El règim fiscal especial esmentat implica , entre altre beneficis i avantatges fiscals, la no acreditació 
de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb ocasió de les 
adjudicacions als socis dels immobles dels que sigui titular l'entitat. L'ajuntament aplicarà aquest 
benefici fiscal en l'impost esmentat en totes aquelles transmissions que compleixen els requisits 
assenyalats.

5.- En sessió ordinària del ple de la corporació celebrada el dia 2 de març de 2016, fou pres, entre 
altres, l'acord següent :

"MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS (C'S), AMB UNA ESMENA DEL 
GRUP MUNICIPAL DEL PSC, D'AJUDA A LES SOCIETATS CIVILS

La nova reforma del passat 28 de novembre del BOE publicava la Llei 27/2014. És una reforma que 
obliga les societats civils, que són una de les figures societàries més utilitzades pels emprenedors, a 
tributar en l'impost de societats a partir de l'1 de gener de 2016. A més d'eliminar la possibilitat de 
tributar per mòduls, el canvi suposa portar una gestió equivalent a la d'una societat limitada però, 
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sense tenir cap dels beneficis d'aquesta.
Pel que fa a les opcions que tenen les societats civils per la repercussió de la reforma fiscal són les 
següents:
1.- Es dissolen i passa la seva titularitat a una persona física . És l'opció òptima quan el soci treballador 
és el participi més important de la societat i, sobretot, quan els altres socis són familiars que s'han 
inclòs en la societat civil a l 'efecte de reduir la pressió fiscal distribuint els beneficis .
2.-Es dissol la societat civil i es transforma en una societat limitada. La llei fixa uns terminis per a 
procedir a realitzar aquesta dissolució i liquidació .
3.- Queda com a societat civil, tributant per l'impost societats. És el cas més simple però, exigeix 
tributar per l'impost de societats a partir de l'1 de gener de 2016, data a partir de la qual la societat civil 
ha de complir els requisits exigits pel comentat impost; com portar  llibres de comptabilitat i presentar 
els diferents models exigits.
Com a inconvenient es pot citar la pèrdua del dret a aplicar-se el règim fiscal favorable de la dissolució 
i liquidació de la societat civil, fet que podria ser rellevant en el cas que no estigui assegurada la 
continuïtat d'aquesta en els anys vinents.
Extingit l'atractiu de la societat civil a causa de l'aplicació de la nova llei, molts comerciants de la 
nostra ciutat es veuran obligats a canviar a una societat limitada o a convertir -se en autònoms.
En definitiva, molts comerciants i empresaris canviaran la titularitat del seu negoci obligats en certa 
manera per aquest canvi de normativa.
En virtut de les anteriors consideracions proposem al Ple l 'adopció d'un acord en els següents termes:

Es proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporació

1r Estudiar que l'Ajuntament de Granollers modifiqui l'Ordenança Fiscal que regula la taxa en la 
prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a llicència, comunicació prèvia o declaració responsable, quan es tracti d'una 
transmissió vinculada al canvi normatiu derivat de l 'entrada en vigor de la Llei 27/2014.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT ”

6.- Per a la determinaciódeterminaciódeterminaciódeterminació  de la quantiaquantiaquantiaquantia de les taxestaxestaxestaxes es poden tenir en compte criteris genèricscriteris genèricscriteris genèricscriteris genèrics de 
capacitat econòmicacapacitat econòmicacapacitat econòmicacapacitat econòmica  dels subjectes obligats a satisfer-les.

7.- Per la prestació del servei de referència, es poden fixar quotes diferents, en aquells casos en que 
es tracti d'una transmissiótransmissiótransmissiótransmissió  vinculadavinculadavinculadavinculada  al canvi normatiucanvi normatiucanvi normatiucanvi normatiu exposat que afecta a supòsits en els que es 
posaposaposaposa de manifestmanifestmanifestmanifest  una menor capacitat econòmicamenor capacitat econòmicamenor capacitat econòmicamenor capacitat econòmica . 

8.- D'acord amb l'article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en general. 
L'import de les taxes per la prestació d'un servei o per la realització d'una activitat no podrà exedir, en 
el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que es tractio, en el se defecte, del 
valor de la prestació rebuda.

En cap cas el rendiment econòmic d'aquestes tarifes excedeix, en el seu conjunt, el cost real o 
previsible del servei.

El rendiment econòmic d’aquesta taxa representa un major ingrés, atès que ve provocat per un canvi 
normatiu que afecte de manera puntual a les societats civils amb objecte mercantil,  que acordin la 
seva dissolució i liquidació en l’exercici de  2016. 

Aquesta tarifa  representa un preu marginal molt baix. El seu cost és mínim i sobreafegit al actual  
servei municipal prestat. 

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

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

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

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

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar provisionalment la modificació de la quota establerta a l’article 6 apartat g), que és el 
que fa referència als canvis de titularitat,  de l’Ordenança Fiscal 2.3, “Taxa per la prestació dels 
serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i de les empreses a través del 
sotmetiment  a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors 
a l’inici de les activitats” , que inclou els dos següents apartats:
g) Canvi de titularitat d'establiments 

g.1) Control posterior a la comunicació del canvi de titularitat d 'establiments       206,00 €

g.2) Control posterior a la comunicació del canvi de titularitat d'establiments de societats civils que 
tenen un objecte mercantil, dissoltes i liquidades, arran de l’entrada en vigor de la  Llei 27/2014, de 27 
de novembre,  a favor d’una persona física, acollint-se al règim fiscal especial en ella establert.                                                                                                                     
30,00 €

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aquesta modificació entrarà en vigor el dia de la  publicació de la seva aprovació definitiva en 
el BOPB i començarà a aplicar-se el dia següent a aquesta data, restant en vigor fins a la seva 
modificació o derogació expressa.

TercerTercerTercerTercer.-  Exposar al públic l’acord pres amb el text de la modificació de l’ordenança fiscal esmentada 
en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, durant trenta dies, comptadors des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, així com en un diari de la 
província. Durant aquest termini, les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar-hi 
les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període indicat sense haver-se formulat cap 
reclamació, l’acord quedarà definitivament aprovat. 

Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas només fer notar que aquesta proposta sorgeix d'una moció 
aprovada pel Ple anterior a proposta de Ciutadans i esmenada pel Grup Socialista i aprovada per 
unanimitat, i que ara s'aporta aquí com un element que ens permeti avançar en la línia que vam 
acordar en l'anterior Ple. 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Senyor Secretari, només fer constar que el senyor Moya ens ha hagut de deixar,
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Secretari: Sí, m'ho ha dit l'Interventor.

Alcalde: Per tant ara som 23. Per tant aquest punt quedarà aprovat per unanimitat. Passaríem al 
següent punt, el punt número 12, en el qual es proposa una modificació de plantilla i de llocs de treball 
de l'Ajuntament de la ciutat. Endavant,

12121212).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A MODEL RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODEL RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODEL RELATIU A MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A MODEL RELATIU A MODIFICACIÓ    01010101////2016201620162016    DE LA PLANTILLA I LADE LA PLANTILLA I LADE LA PLANTILLA I LADE LA PLANTILLA I LA    
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LRELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

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

L'Ajuntament en Ple de data 22 de desembre de 2015 va dictar acord pel qual s'aprova la plantilla i 
relació de llocs de treball per a l 'any 2016.

Atès que per necessitats de l'organització i d'acord amb la facultat que atorga l'article 72  del Real 
Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de 
l'empleat públic "En el marc de les seves competències d’autoorganització, les administracions 
públiques estructuren els seus recursos humans d’acord amb les normes que regulen la selecció, la 
promoció professional, la mobilitat i la distribució de funcions" i de conformitat amb el que preveu 
aquest capítol. l'article 69  que diu: "1. La planificació dels recursos humans a les administracions 
públiques té com a objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de 
l’eficiència en la utilització dels recursos econòmics disponibles mitjançant la dimensió adequada dels 
seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció professional i mobilitat .
2. Les administracions públiques poden aprovar plans per a l’ordenació dels seus recursos humans , 
que incloguin, entre altres, algunes de les mesures següents:
a) Anàlisis de les disponibilitats i necessitats de personal , tant des del punt de vista del nombre 
d’efectius com dels perfils professionals o nivells de qualificació d’aquests .
b) Previsions sobre els sistemes d’organització del treball i modificacions d’estructures de llocs de  
treball....."Es proposa la modificació següent:

1) Amortitzar la plaça de Coordinador/a general RUFA i crear una plaça de Tècnic Superior en Gestió 
Cultural. 
2) Amortitzar el lloc de treball de Coordinador/a general RUFA i crear un lloc de treball de DirectorDirectorDirectorDirector ////aaaa    
de serveis de planificació i projectes estratègicsde serveis de planificació i projectes estratègicsde serveis de planificació i projectes estratègicsde serveis de planificació i projectes estratègics ....    
3) Amortitzar el lloc de treball de Director/a de Serveis de Comunicació i Promoció de la Ciutat i crear 
un lloc de DirectorDirectorDirectorDirector ////a de serveis de contractacióa de serveis de contractacióa de serveis de contractacióa de serveis de contractació . 
4) Amortitzar el lloc de treball de Director /a de Serveis de Govern i crear el lloc de treball de     DirectorDirectorDirectorDirector ////aaaa    
de serveis jurídicsde serveis jurídicsde serveis jurídicsde serveis jurídics
5) Crear el lloc de treball de TècnicTècnicTècnicTècnic ////a superior da superior da superior da superior d ''''arxiuarxiuarxiuarxiu

Atès que d'acord amb l'article 37 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que diu: "1. Són objecte de negociació, en el 
seu àmbit respectiu i en relació amb les competències de cada Administració pública i amb l’abast que 
legalment sigui procedent en cada cas, les matèries següents:
a) L’aplicació de l’increment de les retribucions del personal al servei de les administracions públiques 
que estableixi la Llei de pressupostos generals de l’Estat i de les comunitats autònomes .
b) La determinació i l’aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris . .....
k) Les que afectin les condicions de treball i les retribucions dels funcionaris, la regulació de les quals 
exigeixi norma amb rang de llei. .....
2. Queden excloses de l’obligatorietat de la negociació les matèries següents :
a) Les decisions de les administracions públiques que afectin les seves potestats d’organització .
Quan les conseqüències de les decisions de les administracions públiques que afectin les seves 
potestats d’organització tinguin repercussió sobre condicions de treball dels funcionaris públics que 
preveu l’apartat anterior, és procedent la negociació de les condicions esmentades amb les 
organitzacions sindicals a què es refereix aquest Estatut....."; s'ha portat a la Mesa de Negociació 
convocada el dia 8 de març de 2016, on s'ha informat a la Mesa de Negociació dels canvis proposats. 
En data 10 de març, es lliura la proposta de dictamen i en data 16 de març es reuneix novament la 
Mesa de Negociació. Els representants sindicals manifesten el seu desacord als canvis proposats tot i 



107

que expressen la voluntat de continuar treballant en els temes de promoció interna, valoració de llocs 
de treball i proposta de funcionarització. 

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

D'acord amb els articles 37, 69 i 72 Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el 
text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

D'acord amb allò que disposa l'article 27 i l'article 31 i 32 del Decret 214/90, pel qual s'aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals .

Els articles 291 i 294 de la llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Llei municipal i de règim local de Catalunya .

L'article 22.3 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del règim local.

En compliment de l'article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat 
per l'any 2016.

D'acord amb l'informe emès per la Cap de Servei de Recursos Humans

Atès que hi ha suficient consignació pressupostària. 

La retribució prevista pels llocs de treball de Director /a de Serveis és la següent:

sou grup A1 1.120,15 euros mensuals 14.824,22 
euros anuals

complement destí    803,81 euros mensuals 11.253,34 
euros anuals

complement específic 1.971,40 euros mensuals 27.599,60 
euros anuals

TOTALS 3.895,36 euros mensuals 53.677,16  
euros anuals

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar  la modificació de la plantilla amb efectes del dia 1 d'abril de 2016 amb el detall 
següent:

AmortitzarAmortitzarAmortitzarAmortitzar  la plaça denominada Coordinador/a general de RUFA,
Personal directiu
Grup A2 

CrearCrearCrearCrear la plaça de Tècnic/a superior de gestió cultural. 
Ens: Ajuntament
Escala: AE (Administració especial)
Subescala: Tècnica
Classe: Superior
Règim: Funcionari (F)
Denominació: Tècnic/a superior de gestió cultural
Vacant

SegonSegonSegonSegon....    Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball amb efectes del dia 1 d'abril de 2016 
amb el detall següent:

AmortitzarAmortitzarAmortitzarAmortitzar     el lloc de treball: Coordinador/a general RUFA 
Enquadrament orgànic: 1140 
Complement de destí: 27 



108

Complement específic: 33 
Classificació professional : A2 
Núm. Fitxa: 310 
Nivell de català: C 
Forma de provisió: Lliure designació (LD) 
Règim: Personal directiu (PD) 
Col·lectiu/cossos: Administració general/Administració especial (AG/AE) 
Jornada: Jornada completa (JC

CrearCrearCrearCrear    1 lloc de treball de Director/a de serveis de planificació i projectes Estratègics
Enquadrament orgànic: 1000
Complement de destí: 27
Complement específic: 33
Classificació professional : A1
Núm. Fitxa: 363
Nivell de català: C
Forma de provisió: Lliure designació (LD)
Règim: Personal funcionari (F)
Col·lectiu/cossos: Administració especial (AE)/Administració general (AG)
Jornada: Jornada completa (JC)

AmortitzarAmortitzarAmortitzarAmortitzar  el lloc de treball:  Director/a de Serveis de Comunicació i Promoció de la Ciutat
Enquadrament orgànic: 1000
Complement de destí: 27
Complement específic: 33
Classificació professional : A2/A1
Núm. Fitxa: 361
Nivell de català: C
Forma de provisió: Lliure designació (LD)
Règim: Personal funcionari (F)
Col·lectiu/cossos: Administració especial (AE)
Jornada: Jornada completa (JC)

CrearCrearCrearCrear    1 lloc de treball de Director/a de serveis de Contractació
Enquadrament orgànic: 1200
Complement de destí: 27
Complement específic: 33
Classificació professional : A1
Núm. Fitxa: 364
Nivell de català: C
Forma de provisió: Lliure designació (LD)
Règim: Personal funcionari (F)
Col·lectiu/cossos: Administració especial (AE)/Administració general (AG)
Jornada: Jornada completa (JC)

AmortitzarAmortitzarAmortitzarAmortitzar     1 lloc de treball de Director/a de Serveis de Govern
Enquadrament orgànic: 1200
Complement de destí: 30
Complement específic: 25
Classificació professional : A1
Núm. Fitxa: 308
Nivell de català: C
Forma de provisió: Lliure Designació (LD)
Règim: Personal funcionari (F)
Col·lectiu/cossos: Administració especial (AG/AE)
Jornada: Jornada completa (JC)

CrearCrearCrearCrear    1 lloc de treball de Director/a de serveis jurídics
Enquadrament orgànic: 1200
Complement de destí: 30
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Complement específic: 36
Classificació professional : A1
Núm. Fitxa: 365
Nivell de català: C
Forma de provisió: Lliure Designació (LD) per mobilitat interadministrativa  entre funcionaris de  
carrera de l'administració local
Règim: Personal funcionari (F)
Col·lectiu/cossos: AG/AE/HN
Jornada: Jornada completa (JC)

CrearCrearCrearCrear    1 lloc de treball de Tècnic superior d’arxiu
Enquadrament orgànic: 1230
Complement de destí: 22
Complement específic: 26
Classificació professional : A1
Núm. Fitxa: 366
Nivell de català: C
Forma de provisió: Concurs de mèrits (CM))
Règim: Personal funcionari (F)
Col·lectiu/cossos: Administració especial (AE)
Jornada: Jornada completa (JC) 

SegonSegonSegonSegon....    Publicar al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
aquesta modificació 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí no hi haurà presentació, però sí que hi ha demanades intervencions. En 
tot cas no sé si per part de la CUP? Per part de Ciutadans? Per part d'Esquerre Republicana? 
Endavant,

Senyor El Homrani: Bàsicament dos temes. Un, felicitar en aquest al Govern local, per primer cop un 
expedient de Recursos Humans ha vingut adjuntat amb les fitxes de llocs de treball , que és una petició 
que havíem fet molts cops i per primer cop s'adjunta, s'agraeix. Dos, en aquests temes jo la veritat em 
perdo, l'altre dia el senyor Terrades ens va intentar fer un mapa però és que si no vens de 
l'administració pública, és gairebé impossible seguir-ho, perquè a veure, es va fitxant però dius: és 
creant llocs de treball, no és creant places que després no és la mateixa el lloc de treball que es crea, 
és tot un "jaleo". Està claríssim que l'organització de l'estructura de l'Ajuntament és competència del 
Govern Municipal, però sí que fer una reflexió, que és a dir, en el que portem de mandat, hem tingut 
temes de Cap d'Àrea, Directors, Responsables d'Àrea, Caps de Servei, sí que en aquest sentit l'altra 
assignatura pendent és que es portin amb un acord amb els representants legals, aquest cop no ha 
pogut ser, el següent segur, seran fitxes i acord amb els representants, però sí que pensar més enllà 
de l'estructura per dalt, esperem algun cop veure una miqueta, és que és una petició de gran part dels 
magnífics professionals de l 'Ajuntament que és l'estructura per baix.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si part de Convergència i Unió? Si el Grup Socialista vol intervenir? El 
senyor Terrades com a ponent? Després d'uns segons de reflexió ha decidit que intervé.

Senyor Terrades: No, per dir-li al senyor El Homrani que hauria de saber, té molta informació dels 
representants, em sembla perfecta, dels representants del Comitè d'Empresa de l'Ajuntament. Que 
més enllà d'arribar a acords o no sobre l'estructura directiva, a mi també m'agradaria que alguna 
vegada poguéssim estar d'acord en aquest tema. Sí que estem d'acord, suposo, que algunes de les 
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peticions d'arreglar això que deia vostè per baix, doncs s'han produït, personal de l'ajuntament, 
treballadors públics que han pujat de categoria, d'altres no van passar la prova. Esperem que en 
noves convocatòries doncs ho facin. Fins i tot algun procés de funcionarització que se'ns ha demanat 
també l'hem complert. A vegades també et trobes que hi ha alguns treballadors municipals que no, 
probablement per circumstàncies personals, són els menys, tampoc no els hi ha acabat d'interessar 
aquest procés de funcionarització. I és veritat encara hi ha molts funcionaris interins que a mesura de 
les possibilitats, doncs anirem creant les places perquè es puguin presentar a l'oposició, entre 
cometes pel problema que això també pot originar en aquestes persones que estan ocupant places 
interines, que poden sortir convocatòries públiques, però bé, aquest és un tema que estem treballant 
amb el Comitè d'Empresa de l'Ajuntament, i en la mesura que sigui possible, anirem abordant aquest 
procés.

Alcalde: No sé si el senyor El Homrani, vol intervenir, no? Doncs estaríem en disposició de votar,

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    ambambambamb    13131313    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC----CPCPCPCP    
((((13131313))));;;;    8888    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((3333)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))))    i CpGi CpGi CpGi CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))));;;;        iiii    2222    vots envots envots envots en    
contra del Grup Municipal Ccontra del Grup Municipal Ccontra del Grup Municipal Ccontra del Grup Municipal C ''''ssss    ((((2222))))    

Alcalde: Passem número 13, que aquest segur que no suscitarà debat, és aprovar el Padró Municipal 
d'habitants de Granollers, endavant,

13131313).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A LDICTAMEN RELATIU A L''''APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓAPROVACIÓ PROVISIONAL DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ    
MUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL DMUNICIPAL D ''''HABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERSHABITANTS DE GRANOLLERS ,,,,        AMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A LAMB REFERÈNCIA A L ''''1111    DE GENER DEDE GENER DEDE GENER DEDE GENER DE     2016201620162016

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

PrimerPrimerPrimerPrimer. L'article 17 de la Llei de bases de règim local 7/1985,  de 2 d'abril, modificada per la Llei  
4/1996,  de 19 de gener, estableix que la formació, manteniment, revisió i custòdia del padró 
municipal, és competència municipal, d'acord amb la legislació vigent de l'Estat. L'esmentat article 
continua dient, que l'Institut Nacional d'Estadística (INE), realitzarà les comprovacions pertinents i 
comunicarà als ajuntaments les actuacions necessàries perquè les dades padronals puguin servir de 
base per a la realització d'estadístiques de població a nivell nacional, i les xifres resultants de les 
revisions anuals puguin ser declarades oficials .

SegonSegonSegonSegon. El Reial decret núm. 1690/1986 , de 11 de juliol,  pel qual s'aprova el Reglament de població i 
demarcació territorial de les entitats locals, modificat pel Reial decret núm. 2612/1996, de 20 de 
desembre, en el seu article 81 manifesta que els ajuntaments aprovaran la revisió del padró municipal 
amb referència a 1 de gener de cada any, formalitzades les actuacions de l'exercici anterior. Els 
resultats numèrics de la revisió anual seran enviats a l 'Institut Nacional d'Estadística  (INE).

TercerTercerTercerTercer. La Resolució de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció general per a l'Administració 
Local,  de data 17 de novembre de 2005,  publicada en el BOE núm. 280, de 23 de novembre de 2005, 
estableix que els ajuntaments aprovaran la revisió dels seus padrons municipals amb referència a 1 
de gener de cada any,  formalitzant les actuacions portades a terme al llarg de l'exercici anterior. Per 
això es consideraran  les variacions produïdes en el Padró del municipi que hagin estat remeses a 
l'Institut Nacional d'Estadística en els fitxers d'intercanvi mensuals, així com el resultat de la 
coordinació comunicada per aquest organisme als diferents fitxers mensuals fins al mes de març . 

QuartQuartQuartQuart. El padró d'habitants des de l'última revisió padronal,  any 1996, és un padró continu, en el qual 
es van introduint modificacions, cosa que fa que quedi modificada la xifra aprovada en el seu moment. 
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Aquest padró requereix que la coincidència entre les dades dels padrons municipals i la base de 
dades padronals de l'INE sigui el més ajustada possible.

CinquèCinquèCinquèCinquè. Després de finalitzada la coordinació de les variacions de l'any anterior, per part de 
l'Ajuntament de Granollers, el nombre d'habitants que resulten de la revisió del Padró,  a 1 de gener 

de 2016 és de    60.178    habitants.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer ....    Aprovar provisionalment la revisió de  la xifra  de població de Granollers a 1 de gener de 2016 
de 60.178 habitants, a l'espera de la confirmació oficial, per part l'Institut Nacional 
d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.  

SegonSegonSegonSegon. Trametre còpia del padró d'habitants de Granollers a 1 de gener de 2015 mitjançant fitxer 
facilitat pels Serveis d'Informàtica d'aquest Ajuntament amb la proposta de la xifra de població a la 
Delegació Provincial de l 'Institut Nacional d'Estadística. (INE).

TercerTercerTercerTercer. Notificar aquest acord a l'Institut Nacional d'Estadística-Delegació Provincial de Barcelona.  

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Hi ha acord amb aquest número d'habitants i per tant el donem per aprovat. Passem a la 
Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt 14 és un dictamen a partir del qual es 
proposa modificar i revisar els preus del Contracte de gestió de servei públic de neteja viaria i recollida  
de residus.

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

14141414).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS  DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS  DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS  DELDICTAMEN RELATIU A APROVAR LA MODIFICACIÓ I REVISIÓ DE PREUS  DEL    
CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I DELCONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I DELCONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I DELCONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS PEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I DEL    
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERSSERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERSSERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERSSERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS DE LA CIUTAT DE GRANOLLERS     

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

El Ple de la Corporació amb data 26 de juliol de 2011 va adjudicar el contracte de gestió de servei 
públic de la neteja viària i la recollida de residus de la Ciutat de Granollers, per al període de l'1 
d'octubre de 2011 al 30 de setembre de 2013 per un import de 7.207.756,97€ (Iva exclòs).

Per acord de Ple de data 28 de maig de 2013, es van revisar els preus unitaris aplicables al contracte 
incrementant -los en un 2,89% per tal d’adequar -los a la variació de l’IPC anual nacional que va ser 
del 3,40% per al període de setembre de 2011 a setembre de 2012.

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

En sessió plenària de data 27 de maig de 2014  es va acordar una nova revisió de preus del 0,26% i la 
pròrroga del contracte de l’1 de juny de 2014 fins al 31 de març de 2015, per un import màxim de 
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3.092.666,07€ (Iva exclòs).

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

Finalment, el mateix òrgan, en sessió de data 29 de setembre de 2015, va acordar la pròrroga forçosa 
del contracte fins a l'execució del nou contracte en procés de licitació. En aquest acord es va establir 
un import màxim  de la pròrroga de 1.855.599,65€ més 185.559,96 euros en concepte d'IVA (10%), el 
que fa un total de 2.014.253,43 euros, fins l'execució del nou contracte actualment en període licitatori .

El cap de Serveis Municipals i el director de Serveis Municipals, han emès informe en data 8 de març 
de 2016 del que es desprèn el següent:

- Quan es va aprovar la pròrroga forçosa del contracte de gestió de servei públic dels serveis de 
neteja viària i recollida  de residus de la ciutat de Granollers, es va autoritzar i disposar de la despesa 
estimada fins el 31 de març de 2016 i atès que no es preveu haver adjudicat en aquesta data el nou 
contracte, es proposa ampliar l'estimació del cost de l'execució dels treballs de neteja viària i recollida 
de residus en sis mesos més.

-  Amb data 19/06/2015 l'empresa Urbaser,SA, adjudicatària del servei va presentar un escrit en el que 
demanava la revisió de preus de la contracta amb efectes a partir de l'octubre de 2014 per adequació 
a l'IPC nacional interanual de setembre'13 a setembre'14 que va ser del -0,20%. Abans que recaigués 
resolució sobre la petició formulada tornen a presentar un nou escrit amb data 9/02/2016 reafirmant-se 
en les seves pretensions però demanant que es substitueixin les relacions de preus unitaris que 
acompanyaven la sol·licitud inicial atès que havien detectat una sèrie d'errors derivats d'una fórmula 
mal aplicada en els preus 2.

Resta acreditat a l'expedient que la variació de l'Índex General de Preus Nacional per al període 
setembre de 2013 a setembre de 2014 va ser del -0,20%. Per aplicació de la formula de revisió 
prevista al plec de clàusules administratives particulars aplicable al contracte procedeix aplicar el 
0,85% sobre l'IPC esmentat el que dona com a resultat que els preus revisables del contracte i que es 
corresponen amb els preus 2,3 i 4 de la certificació, s'hagin de minorar en el -0,17%, restant fixats els 
preus unitaris ens en els imports que es detallen a l 'annex núm.1 .

La revisió a la baixa aplicable al preu del contracte amb efectes del mes d'octubre de 2014, comporta 
un recàlcul dels imports facturats per l'empresa adjudicatària des d'aquella data  i fins a la darrera 
certificació aprovada i que correspon a la del mes de desembre de 2015, que dona un resultat a favor 
de l'Ajuntament de Granollers de 7.964,99€ (Iva inclòs), segons els càlculs que s'acompanyen com 
annex núm.2, es deduiran de la certificació del mes de gener de 2016.

- D'altra banda, per tal de garantir en tot moment la seguretat i salubritat de la ciutadania, mitjançant la 
neteja periòdica i recollida de residus, mantenint les vies públiques del municipi lliures de deixalles i 
en perfectes condicions de salubritat, es proposa modificar el contracte per raons d' interès públic i per 
raons sobrevingudes :

1.-Nou sector d'escombrada motoritzada, que es faria amb un peó especialista i una furgoneta que 
aportaria l'empresa. La freqüència del servei seria diària, de dilluns a divendres, en jornada de 6h. Pel 
que fa al vehicle l'Ajuntament només satisfarà al concessionari el cost de funcionament del vehicle, 
que es fixa en 3,90€/jornada. La necessitat de la modificació radica en el fet que determinades zones 
prou extenses, de recent urbanització, encara que no han estat edificades en la seva totalitat, sí que 
s'han anat ocupant la pràctica totalitat dels habitatges construïts. Aquests sectors en el moment 
d'elaborar els plecs vigents no es van contemplar com a sectors diferenciats. Amb la present 
modificació es proposa  garantir una freqüència mínima que no es pot assumir amb els recursos 
actualment disponibles. Algunes d'aquestes zones serien el sector X (barri del Lledoner), el carrer 
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Josep Escobar,  l'entorn de l'Hospital de Granollers a més de disposar d'un equip per reforçar alguns 
dels sectors de la Ciutat que ara no es netegen a diari.

2.-Nou equip d'aiguabatre, per tal de reforçar l'únic existent actualment per a tota la Ciutat, que en 
horari de 6h. a 12h. de dilluns a divendres, i dotat d'un maquinista i una màquina d'hidropressió 
aportada pel concessionari. Els costos que es contemplen de la maquinària corresponen estrictament 
als de funcionament del vehicle que seria de 27,81€/jornada. Es realitzarien les tasques de neteja amb 
aigua a pressió que es consideren una mancança de l'actual contracte, com ara la neteja de taques al 
paviment de l'illa de vianants, neteja exterior de contenidors i papereres, neteja de l'entorn de les 
bateries de contenidors, etc.

3.-Equip de neteja de vials amb aigua (aiguabatre). en horari de 6h. a 12h. de dilluns a divendres, 
integrat per un conductor i un camió cisterna de 8m3. El camió que s'utilitzaria és propietat de 
l'Ajuntament pel que només es satisfaran les despeses corresponents al funcionament del vehicle, 
que s'estimen en 25,93€/jornada. Actualment no es disposa d'aquest servei que es considera 
necessari per tal de minimitzar la pols i restes de partícules dels carrers, i que a més és l'únic sistema 
eficaç per netejar per sota dels vehicles estacionats, a on no es pot accedir amb escombradores 
convencionals ni amb l'escombra dels peons de neteja manual.

4.- Recollida de voluminosos: davant la creixent problemàtica de mobles i voluminosos abandonats al 
carrer, es proposa augmentar la freqüència de l'equip actual en dos dies a la setmana, dimarts i 
dissabtes no festius, en horari de 6h. A 12h. L'equip estaria format per un conductor, un peó i el camió 
de caixa oberta basculant de 7m3 amb grua, titularitat de l'Ajuntament, que ja s'utilitza actualment però 
que passaria a prestar servei per cinc dies per setmana, per comptes dels tres actuals. El cost de 
funcionament del vehicle és de 10,39€ per jornada. D'aquesta manera s'assimilaria la freqüència a la 
prevista en el nou plec de gestió del contracte del servei de neteja viaria i recollida de residus .

D'acord amb l'article 258 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector 
públic,l'Administració pot modificar per raons d' interès públic les característiques del servei contractat 
.Atès que les modificacions afecten el règim financer del contracte, l' Administració ha de compensar 
el contractista de manera que es mantingui l'equilibri dels supòsits econòmics que van ser considerats 
com a bàsics en l'adjudicació del contracte.  El cost total de les modificacions proposades, tant de 
neteja viària com de recollida, de realitzar-se tots els serveis previstos, s'estima en 16.538,45 € més 
1.653,84 € en concepte d'IVA 10%, fent un total de 18.192,29€ mensuals , és a dir, 109.153,74€ (Iva 
inclòs) per als sis mesos de pròrroga, el que representa una modificació del 1,38% d'increment 
respecte de l'import primitiu del contracte i es troben detallades a l 'annex núm.3.

- L'empresa Urbaser,SA ha presentat escrit manifestant el seu interès a acceptar les modificacions 
proposades.

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

Per tot l'exposat, el cost màxim de l'execució dels treballs de neteja viària i recollida de residus per al 
període que va de l'1 d'abril al 30 de setembre de 2016, un cop revisats els preus aplicables, 
considerant les modificacions proposades, i sens perjudici de la prestació efectiva dels serveis, seria 
de 1.906.746,71€ de base, més 190.674,67 d'Iva que fa un total de 2.097.421,38€ (Iva inclòs), si bé 
l'import màxim serà de 2.070.158,31€, atès que la quota d'Iva de la recollida comercial de 27.263,07€ 
es considera fiscalment deduïble. D'acord amb els càlculs de l'annex núm.4.

Atès que el servei de neteja viària i recollida de residus es tracta d'un servei essencial, i per motius 
d'interès públic,garantir les condicions de neteja i higiene urbana, seguretat i salubritat, s'ha de prestar 
de manera continuada i ininterrompuda, encara que sigui objecte de contractacions diferents. En 
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aquest sentit, per tal de poder imputar la despesa corresponent a l'execució del treballs del període 1 
d'abril de 2016 fins a 30 de setembre de 2016, es proposa modificar la plurianualitat aprovada 
mitjançant acord del Ple de la Corporació que va tenir lloc el dia  24 de febrer de 2015,de la licitació del 
contracte de serveis per a la prestació del servei de neteja viària i recollida de residus municipals, per 
un termini de 48 mesos, amb la possibilitat de pròrroga de 24 mesos més, amb un pressupost màxim 
de 17.722.030,25 euros més 1.772.203,02 euros en concepte d'IVA (10%), que fa un total de 
19.494.233,27 euros, amb la següent distribució:

2016 2017 2018

2016 
(OCT/DES)

GEN/SET'17 OCT'17/DES'1
7

TOTAL 2017 GEN/SET'18 OCT'18/DES'18

Recollida Dom + PARTIDA

Rec.comercial - Iva H311.16210.22700 420.675,79 1.262.027,36 447.311,34 1.709.338,69 1.341.934,01 447.311,34

Recollida Comercial

Neteja viària H311.16310.22700 755.154,23 2.265.462,68 763.668,23 3.029.130,91 2.291.004,68 763.668,23

Suma 1.175.830,02 3.527.490,04 1.210.979,57 4.738.469,60 3.632.938,69 1.210.979,57

2019 2020 TOTAL

GEN/SET'19 OCT'19/DES'19 TOTAL 2019  (GEN/SET)

IMPORTS (Abans Iva)

NETEJA 2.082.731,53 694.243,84 2.776.975,37 2.082.731,53 11.076.941,48

RECOLLIDA Dom. 771.517,20 257.172,40 771.517,20 4.053.504,15

RECOLLIDA Com. 493.265,09 164.421,70 657.686,79 493.265,09 2.591.584,62

SUMA 3.347.513,82 1.115.837,94 3.434.662,16 3.347.513,82 17.722.030,25

IVA (10%)

NETEJA 208.273,15 69.424,38 277.697,54 208.273,15 1.107.694,15

RECOLLIDA Dom. 77.151,72 25.717,24 77.151,72 405.350,42

RECOLLIDA Com. 49.326,51 16.442,17 65.768,68 49.326,51 259.158,46

Total Iva 334.751,38 111.583,79 343.466,22 334.751,38 1.772.203,02

IMPORTS (Iva inclòs)

NETEJA 2.291.004,68 763.668,23 3.054.672,91 2.291.004,68 12.184.635,63

RECOLLIDA Dom. 848.668,92 282.889,64 1.131.558,56 848.668,92 4.458.854,57

RECOLLIDA Com. 542.591,60 180.863,87 723.455,47 542.591,60 2.850.743,08

TOTAL IMPORT 3.682.265,20 1.227.421,73 4.909.686,93 3.682.265,20 19.494.233,27

Recollida Dom + PARTIDA

Rec.comercial - Iva H311.16210.22700 1.341.934,01 447.311,34 1.789.245,35 1.341.934,01 7.050.439,19

Recollida Comercial

Neteja viària H311.16310.22700 2.291.004,68 763.668,23 3.054.672,91 2.291.004,68 12.184.635,63

Suma 3.632.938,69 1.210.979,57 4.843.918,26 3.632.938,69 19.235.074,82

La pròrroga forçosa aprovada en el seu dia fins al 31 de març d'enguany, figura anotada a la 
comptabilitat municipal amb el número d'operació A 4154/2016. D'altra banda, el procediment de 
licitació del nou contracte de neteja viària i recollida viària figura per import de 3.731.342,88€ amb 
l'operació A 4154/2016. 

La comptabilització de l'estimació del cost de la pròrroga per al període de l'1 d'abril a 30 de setembre 
que ara es proposa, es farà mitjançant una anotació complementària positiva  referenciada a 
l'operació comptable AD 4246/2016, que és la que recull els compromisos de la pròrroga forçosa, per 
import de 2.070.158,31€, amb la següent imputació per aplicacions pressupostàries :
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Correlativament, i per tal d'evitar duplicitats, caldrà anotar una operació comptable complementària 
negativa per import de 2.555.512,86 euros, corresponents, d'una banda als treballs a executar per el 
període 1 d'abril a 30 de setembre de 2016,  de 2.070.158,31 € i d'altra banda l'import de 485.354,55 €, 
corresponent a l'ajust de la plurianualitat inicialment aprovada, i el de de l'operació A 4154/2016 
corresponent a la licitació en curs dels serveis objecte del present informe .

Finalment, es preveu una fórmula que flexibilitzi el reflexe comptable dels esdeveniments relacionats 
amb el procès de licitació del nou concurs de gestió del servei de neteja viària i recollida de residus, i 
la seva relació amb la pròrroga forçosa que garanteix que els serveis es continuen prestant en tot 
moment, fins que el nou adjudicatari estigui en disposició de fer-se càrrec dels mateixos, de tal 
manera que les operacions comptables A 4154/2016, corresponent a la licitació, i AD 4246/2006, 
corresponent a la pròrroga forçosa s'aniran ajustant, per la mateixa quantia, a l'alça o a la baixa, 
segons el temps efectivament transcorregut fins al moment de l 'adjudicació del nou contracte.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

• La clàusula II.2 del Plec de clàusules administratives i Tercera del contracte regulador del servei, 
en el sentit que: “S'admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l'article 77 a 82 de la 
LCSP. A tal efecte, el preu s'actualitzarà cada any, (a partir del segon any de contracte) amb efectes a 
la data de formalització del contracte, s'adequarà al 85% de la variació de l'índex general nacional de 
preus al consum publicat per l'Institut Nacional d'Estadística en els següents termes:

1.-Durant el primer any de durada del contracte no hi haurà cap revisió de preus.

2.-En els anys successius, el concessionari tindrà dret a una única revisió anual, excepte les 
despeses en inversions amortitzables, donada la seva naturalesa”

• La clàusula tercera del contracte de serveis per a la prestació de la gestió de servei públic dels 
serveis de neteja viària i recollida de residus, formalitzat en data 26 d'agost de 2011, admet la revisió 
de preus de conformitat amb els articles 77 a 82 de la LCSP.

• Els articles 77 a 82 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, estableix 
la procedència, límits i sistema de la revisió de preus en els contractes de les administracions 
públiques

• Article 258 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, per el que fa a la 
modificació del contracte i manteniment del seu equilibri econòmic .

• Article 22.4 de la  Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local , pel que fa 
a la delegació del Ple en la Junta de Govern de l'exercici de les seves atribucions

    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 revisió de preus del contracte de gestió de serveis públics dels serveis de neteja 
viària i recollida de residus en un -0,17%, amb efectes de l'1 d'octubre de 2014, amb l'excepció dels 
preus corresponents a les inversions que no són objecte de revisió, de conformitat amb el previst als 
plecs reguladors del contracte, i d'acord amb els preus unitaris adjunts al present acord i  amb els fets i 
fonaments de dret invocats.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Aprovar la regularització en concepte de revisió de preus  del període comprés entre l'1 
d'octubre de 2014 fins a 30 de desembre de 2015 a favor de l'Ajuntament de Granollers per import de 
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6.831,91€ (Iva exclòs) més 1.183,08€ de quota d' Iva, el que fa un total de 7.964,99€, es deduiran de 
la certificació del mes de gener de 2016, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats.

TercerTercerTercerTercer ....- Aprovar la modificació del contracte de gestió de servei públic per la prestació del servei de 
neteja viària i recollida de residus municipals, subscrit entre l'Ajuntament de Granollers i l'empresa 
Urbaser,SA, per raons d'interès públic i per raons sobrevingudes, en el sentit de d'incorporar els 
serveis que es relacionen:

1.-Establir un nou sector d'escombrada motoritzada, que es faria amb un peó especialista i un vehicle, 
a diari, de dilluns a divendres, en jornada de 6h/jornada.

2.-Nou equip d'aiguabatre, per tal de reforçar l'únic existent actualment, que en horari de 6h. a 12h. de 
dilluns a divendres, i dotat d'un maquinista i una màquina d'hidropresió.

3.-Equip de neteja de vials amb aigua (aiguabatre),en horari de 6h. a 12h. de dilluns a divendres, 
integrat per un conductor i un camió cisterna de 8m3. 

4.- Recollida de voluminosos: augmentar la freqüència de l'equip actual en dos dies a la setmana, 
dimarts i dissabtes no festius, en horari de 6h. A 12h. L'equip estaria format per un conductor, un peó i 
un camió de caixa oberta basculant de 7m3 amb grua.

El cost total de les modificacions proposades, tant de neteja viària com de recollida, de realitzar-se 
tots els serveis previstos, s'estima en 16.538,45 € més 1.653,84 € en concepte d'IVA 10%, fent un total 
de 18.192,29€ mensuals , és a dir, 109.153,74€ (Iva inclòs) per als sis mesos de pròrroga, el que 
representa una modificació del 1,38% d'increment respecte de l'import primitiu del contracte 

QuartQuartQuartQuart....- Aprovar la modificació de la plurianualitat de la licitació en curs del contracte de serveis de 
neteja viària i recollida de residus, per tal d' adaptar- la a la situació actual,d'acord amb els fets i 
fonaments de dret invocats, i amb la següent distribució:

2016 2017 2018

2016 (OCT/DES) GEN/SET'17 OCT'17/DES'17 TOTAL 2017 GEN/SET'18 OCT'18/DES'18

Recollida Dom + PARTIDA

Rec.comercial - Iva H311.16210.22700 420.675,79 1.262.027,36 447.311,34 1.709.338,69 1.341.934,01 447.311,34

Recollida Comercial

Neteja viària H311.16310.22700 755.154,23 2.265.462,68 763.668,23 3.029.130,91 2.291.004,68 763.668,23

Suma 1.175.830,02 3.527.490,04 1.210.979,57 4.738.469,60 3.632.938,69 1.210.979,57

2019 2020 TOTAL

GEN/SET'19 OCT'19/DES'19 TOTAL 2019  (GEN/SET)

IMPORTS (Abans 
Iva)
NETEJA 2.082.731,53 694.243,84 2.776.975,37 2.082.731,53 11.076.941,48

RECOLLIDA Dom. 771.517,20 257.172,40 771.517,20 4.053.504,15

RECOLLIDA Com. 493.265,09 164.421,70 657.686,79 493.265,09 2.591.584,62

SUMA 3.347.513,82 1.115.837,94 3.434.662,16 3.347.513,82 17.722.030,25

IVA (10%)

NETEJA 208.273,15 69.424,38 277.697,54 208.273,15 1.107.694,15

RECOLLIDA Dom. 77.151,72 25.717,24 77.151,72 405.350,42

RECOLLIDA Com. 49.326,51 16.442,17 65.768,68 49.326,51 259.158,46

Total Iva 334.751,38 111.583,79 343.466,22 334.751,38 1.772.203,02

IMPORTS (Iva inclòs)

NETEJA 2.291.004,68 763.668,23 3.054.672,91 2.291.004,68 12.184.635,63

RECOLLIDA Dom. 848.668,92 282.889,64 1.131.558,56 848.668,92 4.458.854,57

RECOLLIDA Com. 542.591,60 180.863,87 723.455,47 542.591,60 2.850.743,08
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TOTAL IMPORT 3.682.265,20 1.227.421,73 4.909.686,93 3.682.265,20 19.494.233,27

Recollida Dom + PARTIDA

Rec.comercial - Iva H311.16210.22700 1.341.934,01 447.311,34 1.789.245,35 1.341.934,01 7.050.439,19

Recollida Comercial

Neteja viària H311.16310.22700 2.291.004,68 763.668,23 3.054.672,91 2.291.004,68 12.184.635,63

Suma 3.632.938,69 1.210.979,57 4.843.918,26 3.632.938,69 19.235.074,82

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.-    Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Urbaser,SA en  la quantitat de 
2.070.158,31€, mitjançant complement positiu de l'operació comptable AD 4246/2016, en concepte 
d'import màxim per l'execució dels treballs de neteja viària i recollida de residus, de l'1 d'abril de 2016 
fins al 30 de setembre de 2016, si bé l'import definitiu vindrà determinat pels treballs efectivament 
executats i que aniran a càrrec de les aplicacions pressupostàries que s 'indiquen: 

SisèSisèSisèSisè.-.-.-.- Aprovar el complement negatiu (A/) de l'operació comptable A 4154/2016 per import de 
2.555.512,86 € , es repartirà proporcionalment en les mateixes aplicacions pressupostàries que es 
detallen al punt anterior.

SetèSetèSetèSetè....- Acordar que les operacions comptables AD 4246/2016 i  A 4154/2016 es modifiquin a l'alça o a 
la baixa, correlativament, en la mateixa quantia, en funció que el termini de sis mesos previst en el 
present acord sigui suficient o no per garantir en tot moment la correcta prestació dels serveis de 
neteja viària i recollida de residus, de manera que si és més curt s'anotarà un complement negatiu de 
l'AD 4246/2016 i un de positiu pel mateix import de l'A 4154/2016, i a la inversa, si fos insuficient, i 
s'hagués de prorrogar el termini de sis mesos es complementarà positivament l'AD 4246/2016 i 
negativament, pel mateix import, l'A 4154/2016, en funció del termini efectivament transcorregut fins al 
moment en que el nou adjudicatari estigui en disposició de fer-se càrrec del serveis objecte del 
contracte.

VuitèVuitèVuitèVuitè....- Delegar a la Junta de Govern l'adopció d'acords posteriors relatius a aquesta contractació.

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

Alcalde: Moltes gràcies, hauria de fer la presentació de la proposta el senyor Segovia, però em sembla 
que li ha trepitjat bastant la intervenció. Té la paraula el senyor Segovia, endavant,

Senyor Segovia: Gracias señor Alcalde. Si, buenas noches ya a todas y a todos. Si, me ha pisado, en 
parte, y aviso que a diferencia del señor Meseguer yo no he encontrado la inspiración, y mire que la 
he intentado en estos días de vacaciones, pero supongo que son temas tan complejos, y tan del día a 
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día, que encontrar un tema sorprendente a nivel de discurso resulta difícil. Como es el expediente que 
traemos hoy para su aprobación, que consta como han podido comprobar y enunciaba largamente el  
Sr. Secretario en concreto de tres aspectos como son la revisión de precios, una pequeña 
modificación del contrato y la aprobación del importe máximo del contrato de limpieza .  

En lo relativo al contrato que nos ocupa sobre la  gestión del servicio público de la limpieza viaria y 
recogida de residuos con la empresa Urbaser SA, creo que no sobra el hacer una referencia al inicio, 
ya que partimos de una situación  que viene dada por el acuerdo plenario de 26 de julio de 2011, en el 
que se adjudicaba dicho contrato por un período de dos años prorrogable por otros dos. 

Esa como decía, era la intención inicial, teniendo muy en cuenta el contexto de crisis económica, y 
poder ver así como evolucionaban los acontecimientos antes de tomar una decisión definitiva de 
mayor envergadura que afectaría también al siguiente Consistorio que resultase de las elecciones 
municipales del 2011, como ya explicamos en el momento de su licitación.

Y nos encontramos así en el momento actual, en el que tras sucesivas prórrogas, finalmente el 
pasado 29 de septiembre de 2015, el Pleno acordó la prórroga forzosa de este contrato hasta la 
ejecución del nuevo contrato actualmente en proceso de licitación.
 
Una licitación, y hecho sea dicho de paso, que que espero poder traer en el próximo pleno del mes de 
abril para su adjudicación definitiva, pero que debido a su complejidad se está alargando mucho más 
de lo que todos desearíamos, por eso digo que es mi intención. Prueba de su complejidad, y como 
pudieron comprobar los miembros de la Comisión Informativa de la Àrea de Territori i Ciutat, en la que 
el señor Secretario explico  detalladamente el estado actual del procedimiento administrativo . 

Así, ante el hecho de producirse esta continuidad del referido contrato, provoca que tengamos que 
abordar una serie de cuestiones:

En primer lugar, se ha de proceder a resolver la petición por parte de la empresa de la revisión de 
precios con efectos a partir del mes de octubre de 2014. Lo cual origina un hecho prácticamente 
insólito como es un resultado a favor del ayuntamiento de 7.965'99 iva incluido, que se deducirán de la 
certificación del mes de enero de 2016 a presentar próximamente por parte de la empresa. 

Esto viene motivado ya que en el período de referencia que se tiene en cuenta para la revisión 
(septiembre del 2013 hasta septiembre del 2014), el IPC nacional internanual, resultó tener un valor 
negativo del -0'20%, como decía el señor Secretario, aunque en virtud de la clausula del contrato, se 
aplica el 85%, resultando así el porcentaje a descontar de un 0'17%

En esta certificación y sucesivas, los precios unitarios que se aplicarán, son los que hoy sometemos a 
aprobación.
Y una segunda cuestión, que hace falta abordar, tiene que ver con la prestación del servicio. 

Entendiendo que la prolongación de este contrato no se corresponde con la duración inicialmente 
prevista como explicaba anteriormente. Repito en un escenario de recortes en el servicio en el cual se 
adjudicó el contrato atendiendo a una coyuntura de crisis económica (que todavía sigue presente y 
muy presente), creemos resulta imperativo intentar paliar esta situación . 

Así por razones de interés público, y con una inequívoca intención de mejora de la calidad del servicio 
creemos oportuno considerar la modificación del contrato  aspectos que comentaba el señor 
Secretario, como incorporar un nuevo sector de barrido motorizado: Para algunas zonas del sector X 
(barri del Lledoner), la calle Josep Escobar, y el entorno del Hospital de Granollers.

Zonas todas ellas extensas y de reciente urbanización aunque no hayan estado edificadas en su 
totalidad, así como para reforzar algunos sectores de la ciudad que actualmente tienen servicio en 
días alternos, consideramos necesario la utilización de un peón especialista y furgoneta en jornada de 
seis horas.

También un nuevo equipo de baldeo: Con el objetivo de reforzar al único equipo existente para toda la 
ciudad. En los días y horarios que hacia  referencia el señor Secretario. Y con este equipo se 
realizarían las tareas que requieren agua a presión como la eliminación de manchas en el pavimento, 
la limpieza exterior de los contenedores y papeleras, así como los entornos de las baterías de 



119

contenedores.

También un refuerzo en el Equipo de limpieza de calzadas: Actualmente no disponemos de este 
servicio (fue uno de los que se suprimió). Pero entendemos que es necesario e importante  con el 
objetivo de minimizar el polvo y partículas en suspensión. Además de que se ha demostrado que es el 
único sistema eficaz para limpiar bajo los vehículos estacionados .

Y el  último punto sobre este aspecto, es reforzar la recogida de voluminosos: Ante la creciente 
problemática del número de muebles y voluminosos abandonados en la vía pública, se propone 
aumentar la frecuencia de recogida añadiendo dos días a la semana, (martes y sábados no festivos) 
que se añaden así a los tres días ya existentes (lunes, miércoles y viernes). Pasando así a recuperar 
parte del servicio que se prestaba antes del actual contrato.

Estos servicios que proponemos incorporar (junto a otras mejoras del servicio), ya están 
contemplados en el pliego de condiciones de la nueva licitación .  

El coste total de las modificaciones propuestas, tanto de limpieza viaria como de recogida,  en caso de 
realizarse todos los servicios previstos (recuerden que se paga por servicio efectivamente realizado), 
sería de 109.153'74€ iva incluido para un período de seis meses. Lo cual representa una modificación 
del 1'38% respecto al importe primitivo del contrato.

Y un último punto, que es puramente contable. Que es que atendiendo a que el plazo de finalización 
de la prórroga forzosa es pasado mañana día 31 y que en esta fecha no se habrá adjudicado el nuevo 
contrato, se propone ampliar la partida del coste máximo de estos seis meses más. Es decir del 1 de 
abril al 30 de septiembre, preveyendo que esta vez sí, en este plazo será suficiente para poderlo 
adjudicar y que el adjudicatario estará en disposición de hacerse cargo del servicio. Este coste sera 
como máximo de 2.097.421'38€ iva incluido.

Por tanto, y como conclusión final. No estamos aprobando una nueva prórroga ya que sigue vigente 
desde el pleno del 29 de septiembre de 2015, sino que aprobamos la nueva previsión del coste que 
esta representará.
Y lo que es lo realmente importante y visible para la ciudadanía, que con el presente expediente, 
aseguramos la continuidad  en un servicio, que ademas de ser obligatorio  es esencial para el día a 
día de la ciudad. Intentando mantener y en este caso incrementar los niveles y la calidad de 
prestación del mismo.   

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha anunciades intervencions. No sé si la CUP? Endavant, 
Senyor Navarro té la paraula,

Senyor Navarro: Molt bé. Bona nit un altre cop. Nosaltres voldríem incidir en un aspecte que el 
setembre no vam plantejar però que em sembla que ara, donades aquestes pròrrogues, i tota aquesta 
situació, doncs seria bo que la tinguéssim en compte i que féssim un debat. En algunes Informatives 
malgrat que no vam poder assistir a l'última, ja s'ha comentat, i em sembla important incidir-hi.

Per un cantó el model que es presenta o que avui allarguem, suposo un model que podríem anomenar 
de gestió de residus tradicional. En aquests moments les dades que tenim nosaltres i que surten de 
l'Agència de Residus de Catalunya, ens indiquen que el 2014, el percentatge de residus reciclats era 
del 29,64, el 2013 del 29,49, l'any 2012 eren 29,29, per tant mostren una tímida evolució a l'alça que 
en cap cas doncs podríem vincular al full de ruta per un ús eficient dels recursos que va plantejar la 
Unió Europea, i que manifestava que això, aquest ús eficient dels recursos suposaria reciclar a 
l'entorn d'un 80 un 90%. En aquest sentit per nosaltres aquest és un sistema doncs superat, que 
fracassa i que va lligat a conceptes que algun cop s'han comentat com ara la insostenibilitat, la 
sobreproducció de residus, la degradació de l'entorn, l'abús dels recursos naturals, i també unes 
càrregues econòmiques molt grans que venen vinculades doncs a això, a la manca d'un model 
alternatiu i que entenem doncs que ja es va plantejar quan va sortir el model doncs que sembla que 
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per fi ens presentaran en algun moment. Però que nosaltres creiem que s'ha d'anar més enllà com els 
dèiem.

Per un altre cantó, aquest model obsolet, mort, perdó, porta a la precarietat en el servei, i això el 
mateix Govern ho ha manifestat doncs que estàvem en un sistema, per això entenem doncs que ara 
s'està fent una ampliació, i que també mostra una inseguretat, no sé si ens hem mirat els contenidors, 
els camions que funcionen, això ha estat constatat en Comissió, i veiem que davant d'això només es 
planteja una pròrroga. Sí que entenem que s'està treballant, portem molt temps treballant i en aquest 
sentit aquesta licitació que genera tants dubtes, nosaltres plantegem que pot haver-hi una alternativa, 
pot haver un sistema pel qual directament l'Ajuntament de Granollers assumeix la gestió de la 
recollida de residus, en aquest sentit nosaltres hi veiem molts avantatges.

La municipalització del servei suposaria un estalvi de despeses, una major transparència, una millor 
qualitat en la gestió del servei. Pensem que d'aquest hi ha molts exemples, i doncs que ens hauríem 
de pensar models com Còrdova, León, Sevilla, Teruel o Valladolid, on la prestació del servei la fa 
directament el personal municipal. Aleshores en aquest sentit sabem que és tard, malgrat que és tard 
creiem doncs que és important de plantejar-s'ho i que un dels temes que haurien de sortir a debat és 
com fem que a Granollers hi hagi una recollida de residus reciclats molt més importants. Amb 
aquestes dades estem en una situació molt precària i que en cap cas ens vincula al model i al disseny 
que hi ha a la Unió Europea i que entenem que és el més modern i en tot cas el més sostenible 
possible.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si Ciutadans vol fer ús de la paraula? Per Esquerra Republicana, sí? 
Endavant senyora Maynou, 

Senyora Maynou: Hola, bona nit. Nosaltres des del Grup d'Esquerra Acció Granollers volíem fer una 
reflexió, una mica en relació al tema de les modificacions i de les millores que inclou aquest contracte, 
o aquesta revisió del contracte que ara aprovem. Pensem que hem de tenir en compte que quan 
parlem de servei de neteja parlem evidentment d'un servei bàsic i essencial per la ciutat i per tant per 
tots els seus ciutadans i que creiem que el tema de la neteja o més ben dit la manca de neteja és un 
tema que preocupa molt als granollerins i granollerines, i que és un tema que ens estem trobant els 
darr ers temps: Contenidors bruts i plens, manca de papereres, parcs descuidats, en son exemples.

I també constatem o creiem que és evident que quan més ens allunyem del centre, més ens anem cap 
als barris, la brutícia, la manca de contenidors o la manca de, bé la important quantitat de brutícia es fa 
més evident.

De fet, el nostre Grup Municipal ja ha fet vàries demandes en aquest Ple, en el sentit que ens cal una 
millora urgent de la neteja als barris. Sí que és veritat que el regidor Segovia ara portava doncs una 
ampliació de les zones on es faria neteja i un increment del servei, però pensem que potser això ja 
arriba una mica tard o que hauríem d'insistir més, perquè és important el tema dels barris i del 
manteniment d'aquests.

El regidor ja també feia una mica de memòria i ens parlava del contracte de l'any 2011. Quan es va 
aprovar, que tenia una durada prevista de dos anys, i aquest contracte preveia unes inversions 
mínimes donada la durada del contracte, que es preveia que seria com de trànsit, mentre es licitava un 
nou contracte molt més ambiciós, parlem del 2011, estem el 2016, i sembla que anem repetint que ha 
de venir un nou contracte que serà, que ens aportarà bastants solucions en el tema de la neteja, però 
no acaba d'arribar.

Per tant creiem que sí que és veritat que amb aquesta modificació s'inclouen algunes millores i 
recuperem algunes de les iniciatives previstes l'any 2011, però que encara queda molta cosa a fer, 
com per exemple l'increment de les hores de servei per la recollida de voluminosos, per exemple 
creiem que encara és escàs, ens crida també, petites coses, com ara el fet que hi hagi contenidors 
bruts perquè sembla que la màquina que les neteja, la baldejadora d'aigua fa 7 mesos que no 
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funciona, i per tant creiem que aquests nous serveis de neteja sens dubte han de millorar l'estat de la 
nostra ciutat, però que com dèiem arriba tard i insuficient i que cal un esforç molt més gran per 
estendre l'eficàcia del servei de neteja, del centre a la resta de ciutat, per això insistim, per no parlar 
també del tema que ara apuntava l'Eduard Navarro de tot el tema del reciclatge i de la millora en la 
gestió de residus, que creiem que és essencial. 

Alcalde: Moltes gràcies. No se si per part de? Endavant Oriol, 

Alcalde: Moltes gràcies. No se si per part de Convergència i Unió? Endavant Oriol,

Senyor Vila: Hola, bona nit, també començo amb un espòiler, aquest Grup Municipal s'abstindrà, 
s'abstindrà perquè en cap cas volem obstaculitzar la continuïtat i la prestació d'aquest servei ni 
tampoc les millores que en aquest cas tot i ser un cert pedaç es facin, però ens abstindrem 
bàsicament perquè ens sentim una mica incomodes en general en tot el procediment licitatori d'aquest 
concurs. Som conscients que estem lligats de mans i peus, d'un Ple que ve de l'anterior mandat i que 
per tant el paper que ens toca fer ara és de supervisió de l'adjudicació i de la supervisió de l'execució 
perquè ja no es pot canviar res. En aquest sentit també ressaltar la dificultat de treballar amb un 
contracte antic adjudicat el 2011, que ara estarà modificat i en vies de l'aplicació del nou. Això fa que 
les aportacions que fem i que volem fer al seu marc és la Comissió Informativa, i allà ho estem fent, 
però sí que creiem que algunes de les aportacions les fem aquí al Ple per la importància d'aquest 
contracte tan econòmica com sensibilitat i de servei pel ciutadà , com del 64 treballadors aquí afecta. 

I per tant, i per no parlar només de Generalitat doncs hem de baixar una mica a rascar, potser una 
mica farragós i demano disculpes, però no sempre parlem d'Austràlia, també parlem de la ciutat. El 
context és molt complex, tant el context històric d'aquest contracte, el servei és antic i per tant té les 
seves herències. Els canvis en el marc legislatiu, també hi incideixen, els canvis en la Llei de 
contractes del sector públic no tothom les ha interpretat de la mateixa manera, ni les administracions, 
ni la part tècnica, ni la part política, ni els supervisors, secretaris, interventors de les diferents 
administracions, ni les empreses licitadores, això ha portat a una inestabilitat en les interpretacions, i 
això combinat amb la ferotge competència, ens ha portat a una judicialització de molts d'aquests 
temes. Sembla que anem cap a un procés on cada vegada els aspectes subjectius seran més limitats i 
més condicionats, això vol dir que cada vegada els aspectes de solvència i màxim objectivables 
tindran més pes, no és millor ni pitjor, vol dir que ens hi hem d'adaptar, i això està canviant, fa un 
parell de setmanes va sortir una sentència que realment anul·lava totes les licitacions del Ministeri de 
Foment, direcció General de Carreteres, i a la Societat espanyola d'infraestructures del transport 
terrestre, senzillament anul·làvem tota una interpretació en els plecs . Es va cap a això que comentava, 
cada vegada més objectivable.  

Nosaltres creiem que els criteris tècnics són necessaris, però donat aquest marc probablement 
aquesta opinió tècnica haurà d'estar inclosa prèviament en els plecs, no després en la valoració. Dic 
això, perquè això crec que, sobretot en els serveis, en les obres és diferent, però sobretot en els 
serveis, demanarà un treball previ més potent abans de treure les licitacions dels serveis. En aquest 
sentit, creiem que en aquest concurs s'hauria pogut treure d'una altra manera. En el moment que vam 
aprovar la darrera prorroga, també teníem la informació que teníem i vam manifestar certes opinions 
sobre el sistema de puntuació, sobre potser l'excés de continuisme en el plantejament del servei, ara 
hem tingut nova informació, arrel d'aquesta modificació, que ens ha donat informació sobre el sistema 
de remuneració, sobre el qual també en les Comissions Informatives hem expressat no que hi 
estiguem en contra, però sí que ens genera certs dubtes, per servei, per preu unitari, per 
administració, aquest és un aspecte i un altre aspecte també cabdal que també vam apuntar a l'últim, 
és el tema de les amortitzacions, ens semblava que el fer una pròrroga en un servei, podria portar que 
material que ja està amortitzat signifiques un estalvi, i per això vam demanar en el seu dia el Pla 
d'amortitzacions, que ens ha estat entregat. 
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Per tant podem fer-ne una valoració, ens sembla que part dels períodes d'amortització del material són 
bastant llargs, a part de les edificacions, que lògicament són llargues, en la resta, hi ha elements que, 
home, amortitzar contenidors a 10 anys ens sembla excessiu, com així el sistema informàtic. Sí que 
estic entrant molt en el detall, però dir que l'aspecte de les amortitzacions a part que ho veiem llarg, 
també genera en aquest contracte una dualitat, hi haurà quan es produeixi l'adjudicació, una 
adquisició per part de l'Ajuntament d'aquest material adscrit al servei, però en canvi l'empresa haurà 
d'adquirir nou material, aquesta dualitat de què hi hagui material nostre i material de l'empresa també 
ens sembla un aspecte que veiem poc clar.
 
En resum, en aquest contracte tenim ja poc a fer, només seguir fent aquestes aportacions i generar les 
preguntes que ens puguin aclarir en el marc de la Comissió, i si demanar com hem fet, que ja que 
anem cap aquest marc, tant complexe, establim un calendari, un calendari perquè afortunadament el 
que si sabem és quan s'acaben tots els contractes de manteniment d'aquesta casa, i per tant podem 
preveure, amb antelació suficient la preparació dels propers plecs. Ja qui proposa municipalització, 
nosaltres no diem ni que si, ni que no, però que en tot cas no és una solució per nosaltres de "per se". 
El que si demanen és que en parlem. I aleshores com que volem, tal com comentava  l'Alcalde tenir 
una ciutat pels propers 10 anys, a nosaltres ens sembla que aquest contracte no és un contracte pels 
propers 10 anys, però pels futurs, pel que vinguin, volem fer, volem treballar perquè així sigui . 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé sí el Grup Socialista vol intervenir? No? El senyor Segovia pot cloure 
aquest primer torn, endavant  

Senyor Segovia: Sí, a veure, agrair les aportacions que s'han fet avui i a les diferents Comissions 
Informatives, especialment pel Grup de Convergència i Unió. Anant un mica al principi, el senyor 
Navarro feia referència al tema de la municipalització, i és evident que a l'hora de treballar 
tècnicament l'actual plec de condicions que està en licitació, evidentment ho vam valorar, també era 
una proposta que feia reiterativament el company d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida 
Alternativa, que ho suposàvem sempre com a fet a tenir en compte. Hi havien una sèrie d'arguments, i 
els portava avui aquí, i per no entrar íntegrament en els temes, hi havien temes de recursos humans, i 
hi havia també el tema de la maquinària, que sí que a vegades es deia que si l'adquisició en temes de 
maquinària la feia l'Ajuntament, s'estalviaria, i és cert, el benefici industrial i les despeses generals de 
l'empresa, però hauria de pagar el 21% d'IVA addicional, que si el compra l'empresa de serveis, no es 
repercuteix perquè després ella s'ho desgrava. Hi havia una sèrie d'arguments de temes de personal, 
com el tema de maquinària, que ens creiem aconsellable no fer-ho. 

Jo no ser si parlaria de precarietat en el servei, que són uns serveis manifestament millorables, és 
evident. Jo recordo que quan el vam fer, i els mitjans de comunicació m'ho demanaven: és aquest el 
contracte que la ciutat de Granollers necessita? (Estem parlant del que regim actualment) la meva 
resposta va ser clara i contundent, no sé dir-ho d'una altra manera, li vaig dir: no, però era el que la 
ciutat podia pagar.

Nosaltres vam entendre en el seu moment de què volíem fer, primer perquè estàvem a tres mesos 
d'unes eleccions municipals, de què era fent una concessió a llarg termini era hipotecar la decisió de 
l'Equip de Govern que sortís sis mesos més endavant i que creiem que era una decisió que havia de 
prendre aquest Equip de Govern, en aquests tipus de licitació. Posteriorment ja jurídicament van 
intervenir altres factors que van fer que aquest concurs, aquesta licitació ja no és de la pròxima 
dècada, diguem 4 anys més 2, que és la duració que està prevista. Amb tot i això, a veure com 
acabem adjudicant, i que no hi hagi cap tipus d'impugnació com deia el senyor Vila, doncs sembla ser 
la tònica habitual en els diferents contractes arreu de l 'Estat. 

La senyora Maynou feia referència a si veiem com estan els contenidors, maquinari. Ja li dic que jo sí, 
i com a Regidor d'aquest, responsable d'aquest tema, ja li dic jo que pateixo, i que també voldria 
agrair, perquè a vegades no es tenen en compte aquests temes. L'esforç que està fent l'empresa, 
perquè clar quan ells fan l'oferta, compten una sèrie de despeses de manteniment de la flota, que 
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evidentment quan passa, sobrepassa del temps, aquestes despeses de manteniment se'ls hi 
multipliquen i les aportacions que fan de vehicles propis, és d'agrair. I també pel tema dels 
contenidors, que en aquell contracte, aquesta licitació, es canvien, recordeu que totes les empreses 
que van licitar, totes, les nou que s'han presentat, totes assumien aquestes millores que proposem 
també addicionals, sense cost, que era del canvi de tots els contenidors. Però entengui que una ciutat 
que té més de 500 contenidors repartits per la ciutat, i la ciutat sembla molt gran, però quan comences 
a posar els contenidors, i com dic jo i perdoneu és una expressió que els companys m'han sentit 
moltes vegades, que dic que els contenidors són com les presons, tots entenem que són necessàries 
però ningú les volem a prop de casa. Llavors la ciutat se't va fent petita, per guals, per sortida dels pas 
de vianants, pels comerços que hi ha, per intentar minimitzar les molèsties als veïns , és complicat, i és 
evident que ens queden per fer el contracte no ho arreglarà tot, com la independència no ho arreglarà 
tot, el contracte que posem a l'abast no ho arreglarà tot, millorem de forma jo crec que important el 
tema de la neteja de la ciutat, i sí que m'agradaria de què, ho deia el senyor Vila, ens queda molt camí 
per recórrer en aquest tema, en molts temes de serveis que em pertoquen a mi, i serà moment d'anar 
parlant amb tranquil·litat.

Alcalde: Molt bé, en tot cas obrim un segon torn, no sé si el senyor Navarro vol parlar, la senyora 
Maynou vol intervenir?  

Senyora Maynou: Bé  

Alcalde: Has fet assemblea i...  

Senyora Maynou: Sí, és que... Bé, estava pensant que esperem que la independència pugui arreglar 
moltes coses. I el tema de la neteja també. I en aquest segon tron també volíem incloure un altre punt, 
ho parlava abans també el Chakir, el meu company de les empreses, també dels treballadors que 
estan treballant per l'Ajuntament a través d'empreses externalitzades i volíem aportar una reflexió que 
no és del tema que estem parlant ara, però sí que té a veure amb el personal que està fent la neteja en 
els equipaments i en els centres municipals, que és personal que treballa a través d'empresa 
externalitzada, i volíem fer ressò d'una denúncia que es fa des del sindicat d'UGT, doncs on es 
qüestiona les condicions laborals i els drets que estan gaudint aquests treballadors .

En primer lloc, els plecs de clàusules tenen importants mancances, el plec de clàusules d'aquestes 
empreses respecte a la situació laboral dels treballadors, com ara la manca de clàusules socials, o la 
no referència a l’aplicació del conveni sectorial. I per tant, i fet que ens preocupa especialment perquè 
després de la reforma laboral, moltes empreses han aprovat i estan aplicant convenis amb condicions 
laborals per sota del que marca els del conveni del sector . 

Una miqueta, d’altra banda, en el concurs molt sovint es fragmenten en diferents lots unes mateixes 
feines o unes mateixes tasques, però al final cap d'aquestes empreses concessionàries acaba sent 
local o comarcal, i això provoca que els treballadors estiguin treballant en diferents centres laborals.

Quins són aquests perjudicis? La divisió del servei entre diferents empreses fa que un gran nombre de 
treballadores siguin contractades per més d’una empresa com deia, i això pot provocar:
No es reconeix el descans dins la jornada laboral. No es contempla com a temps de treball efectiu el 
trasllat entre diferents empreses per les que treballen. Sovint, no es fa el pagament del complement 
pluricentre que reconeix el sector, i altres problemàtiques 

Nosaltres, davant d'aquesta situació que podríem explicar amb més detall, o en alguna altra reunió, o 
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en alguna altra trobada, demanen doncs més implicació de l’Ajuntament en les problemàtiques 
laborals d'aquests treballadors, que entenem que tot i ser treballadors externs, són treballadors 
d'empreses que treballen per l'Ajuntament i especialment per això, pel tema dels contractes de neteja 
de les empreses concessionàries de serveis municipals, especialment per això pels contractes de 
neteja dels centres educatius, i en equipaments municipals d'ús dels ciutadans. Gràcies 

Alcalde: Miri, senyora Maynou, no l’hi tallat, no l’hi tallat però vostè és conscient que ha fet una cosa 
que no havia de fer, estem discutint un punt de l'ordre del dia i està adreçant-se vostè a un regidor que 
té unes competències, i li proposa un debat, vostè parla d'un altre tema, hi ha moltes maneres de 
fer-ho, ho pot fer tranquil·lament a precs i preguntes. Jo demano als membres del Consistori que quan 
fem un debat, parlant dels temes del debat, que avui estem aquí per aprovar una pròrroga i en tot cas 
el senyor Juanma Segovia no és el Regidor que porti aquest tema, i per tant no és qui l'hauria de 
contestar. Jo no l’hi tallat, crec que l'hauria d'haver tallat, però per allò que en diuen el bon rollo, no ho 
he fet, demano si us plau que tothom s'atengui al Reglament i a la forma de funcionar, hi ha un ordre 
del dia amb uns punts, vostès tenen moltes possibilitats de treure aquest tema on vulguin, quan 
vulguin, per exemple a precs i preguntes i em sembla que no val la pena malmetre, com ha fet vostè, 
el funcionament ordinari d'un plenari, per tant no l’hi tallada, però sí que em veig obligat a fer-li 
aquesta consideració.
En tot cas, no sé si el senyor Vila vol parlar? 

Senyo Vila: Un apunt que amb el que comentava el regidor Segovia sobre els temes dels contenidors, 
em refermo un mica amb l'opinió que tenia de què el període d'amortització dels contenidors era 
excessiu, ens anunciava que es canviaran tots perquè realment ho necessiten, però està previst 
amortitzar-los fins a l'any 2021, un apunt.

Senyor Segovia. És un...

Alcalde: Modero jo el debat. No sé si el senyor Terrades vol parlar, no? Senyor Segovia, ara sí que li 
toca

Senyor Segovia: És un apunt, i és cert, s'han amortitzat a 10 anys, però no li sorprendrà si li dic que hi 
ha contenidors a la ciutat que porten 16 anys, i estan amortitzats, i això evidentment no ho pagarem, 
però aquest que si ens queden per pagar, doncs tindrem que assumir quan fem la liquidació de l'actual 
contracte.

Alcalde: Tot apunta que el Ple del mes que ve si el senyor Segovia és capaç de portar l'adjudicació, 
serà bastant interessant. En tot cas és l'hora de votar,

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC ----CPCPCPCP    ((((13131313))))    
i  Ci  Ci  Ci  C''''ssss    ((((2222))));;;;    6666    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((3333))))    i ERCi ERCi ERCi ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))));;;;        iiii    2222    vots en contra delvots en contra delvots en contra delvots en contra del    
Grup Municipal CpGGrup Municipal CpGGrup Municipal CpGGrup Municipal CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))
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Alcalde: Anem al punt número 15, que sembla que aquí anem de temes vall, temes més muntanya, 
aquest és un tema vall, és un punt de partida en el qual s'aprova una modificació i una revisió de 
preus, perdó, una addenda a un conveni que tenim amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya, endavant, 

15151515).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR LDICTAMEN RELATIU A APROVAR L''''ESBORRANY DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DELESBORRANY DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DELESBORRANY DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DELESBORRANY DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA DEL    
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DECONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DECONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DECONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE    
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A LL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A LL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A LL’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS RELATIU A L''''OFICINAOFICINAOFICINAOFICINA    
DDDD''''HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPIHABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPIHABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPIHABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI ,,,,    PER A L’ANYPER A L’ANYPER A L’ANYPER A L’ANY    2016201620162016

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

1r En data 13 d'octubre de 2014 es va signar el Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions 
entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Ajuntament de Granollers relatiu a l'oficina local 
d'habitatge situada en aquest municipi, aprovat pel Ple municipal en data 29 de juliol de 2014.

A la clàusula desena dels convenis anteriors s’indica que tindran vigència fins al dia 31 de desembre 
de 2014, amb efectes de 1'1 de gener, i podran ser prorrogats per mutu acord, prèvia petició per escrit 
de qualsevol de les parts signatàries.

2n En data 15 de desembre de 2014, mitjançant resolució del regidor d’Urbanisme i Habitatge, es va 
acordar sol·licitar a l'Agencia de l’Habitatge de Catalunya la pròrroga per a l’any 2015 del Conveni de 
col·laboració i d'encàrrec de gestions relatiu a l’oficina local d'habitatge/borsa, i el Conveni de 
col·laboració relatiu al programa de mediació per al lloguer social d'habitatges.

3r El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de gener de 2015, va aprovar ratificar la signatura de 
l’Addenda de pròrroga del conveni de col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, per a l’any 2015, relatiu a l'oficina d'habitatge 
situada en aquest municipi, que es va formalitzar en data de 31 de desembre de 2014, amb vigència 
fins al 31 de desembre de 2015.

4t L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat novament la pròrroga per a l’exercici 2016 del 
Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers relatiu a l'oficina local d’habitatgeoficina local d’habitatgeoficina local d’habitatgeoficina local d’habitatge situada en aquest municipi, indicant la 
necessitat de tramitar la sol·licitud de pròrroga.

5è En data 25 de novembre de 2015 per resolució de la Regidoria d'Urbanisme i Habitatge, es va 
sol·licitar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya la pròrroga del conveni de col·laboració per a l'any 
2016, referenciat a l’antecedent primer.

6è En el mes de març de 2016, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha proposat la formalització 
del document Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions entre 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, per a l’any 2016, relatiu a l’oficina 
d’habitatge situada en aquest municipi.

7è El conveni de col·laboració i d'encàrrec de gestions suposa l'encomana de gestió de les activitats 
i serveis en matèria d’habitatge contingudes en el mateix, que són competència de la Generalitat de 
Catalunya i que es desenvolupen a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  Per acord del Ple 
de la corporació, en sessió de 31 de gener de 2006, es va encomanar a Granollers Promocions, SA, la 
gestió de l'Oficina local dOficina local dOficina local dOficina local d ''''habitatgehabitatgehabitatgehabitatge ....

8è Que amb la finalitat de donar continuïtat a les tasques que desenvolupa en el territori l’Oficina 
local d’habitatge en matèria d’assessorament i serveis relatius a l’habitatge, en el marc del Decret 
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge, s'ha emès informe favorable relatiu a 
l'aprovació de l'esmentada Addenda de pròrroga.
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Fonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de dretsFonaments de drets ::::

I. La Llei 18/2007 de 28 de desembre del dret a l'habitatge, els decrets i reglaments que la 
despleguen i el Pla per al dret a l'habitatge constitueixen el marc normatiu de col·laboració amb les 
oficines locals d'habitatge i les borses de mediació per al lloguer social, que tenen per finalitat 
principal assegurar la màxima cobertura territorial en la prestació dels serveis i gestió d'ajuts 
relacionats amb l'habitatge i facilitar la proximitat de les gestions a la ciutadania .

II. Els articles 60 ss del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla al dret a l'habitatge, estableixen les 
condicions de les oficines i borses, les seves funcions més rellevants, les fases per a l'establiment 
dels convenis de col·laboració, les contraprestacions econòmiques i el sistema de justificació de 
l'activitat.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer :::: Aprovar l'esborrany de l’Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboracióAddenda de pròrroga del Conveni de col·laboracióAddenda de pròrroga del Conveni de col·laboracióAddenda de pròrroga del Conveni de col·laboració         i d’encàrreci d’encàrreci d’encàrreci d’encàrrec    
de gestionsde gestionsde gestionsde gestions    entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollersentre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollersentre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollersentre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers,,,,    per a l’anyper a l’anyper a l’anyper a l’any    
2016201620162016,,,,    relatiu a lrelatiu a lrelatiu a lrelatiu a l''''oficina local doficina local doficina local doficina local d''''habitatgehabitatgehabitatgehabitatge situada en aquest municipi i ratificar la seva signatura, que 
es transcriu a continuació:

“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’Ajuntament de Granollers RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE 
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2016

Barcelona,  31 de desembre de 2015

REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS

D’una banda, el senyor Jaume Fornt i Paradell, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, 
nomenat per Acord de Govern 44/2011, de 15 de març, i de conformitat amb les funcions atribuïdes a 
l’article 2.2.i) dels Estatuts de l’Agència aprovats pel Decret 157/2010, de 2 de novembre. 

I d’una altra, el senyor Josep Mayoral i Antigas, alcalde de l’Ajuntament de Granollers.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest 
conveni, i a aquest efecte,

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

1. En data 13/10/2014 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament de Granollers, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest 
municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts 
per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques 
competència de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat 
per Decret 75/2014, de 27 de maig.

2. El pacte desè de l’esmentat conveni preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2014, amb efectes de l’1 de gener, i 
pot ser prorrogat, per mutu acord de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les 
parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del venciment del termini 
inicial.”

3. En data 31/12/2014 es va formalitzar l’addenda de pròrroga de l’esmentat conveni de 
col·laboració per a l’any 2015.

4. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge té una vigència 
mínima de quatre anys, i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el 
conveni de col·laboració establert, i amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i 
activitats pactats, durant l’any 2016,
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Per tot  això,

ACORDENACORDENACORDENACORDEN

1. Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
de Granollers, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016, el qual té per 
objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a 
l’assessorament i la gestió de serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la 
ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge .

2. Mantenir els pactes previstos en el conveni signat el 13/10/2014, acordant que les aportacions 
econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al 2016, les següents:
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del conveni, 
serà de 29.381 €.
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de 39.174 €.

3. La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar per justificar les 
aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha de lliurar 
amb data 31 de desembre de 2016, i ha de ser signada per l’interventor, o excepcionalment, pel 
secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat 
desenvolupada, com també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina .
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es tramitaran a 
favor de Granollers Promocions, SA, entitat que gestiona l’oficina per encàrrec de l’Ajuntament.

4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de 2016.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per duplicat, en el lloc i en la 
data esmentats en l’encapçalament.

Jaume Fornt i Paradell Josep Mayoral i Antigas
 

Director de l’Agència de Alcalde de l’Ajuntament de Granollers  
l’Habitatge de Catalunya"

SegonSegonSegonSegon.... Facultat l'il·lustre Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Granollers per a la signatura de l'addenda 
de pròrroga del conveni a què fa referència l'acord anterior.

TercerTercerTercerTercer .... Acordar que les obligacions dimanants del conveni referenciat i de la seva addenda de 
pròrroga a càrrec de l’Ajuntament de Granollers són assumides a través de la societat Granollers 
Promocions, SA i que així mateix serà la destinatària de les aportacions econòmiques per al 
finançament de les despeses derivades de l'addenda del conveni.

QuartQuartQuartQuart....  Notificar aquest acord a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a la societat municipal 
Granollers Promocions, SA i al Servei de Comptabilitat de l'Ajuntament de Granollers.

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

Alcalde: Aquí hi ha acord entre tots els Grups, per tant quedaria aprovat per unanimitat.

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Passem al punt 16, Àrea de la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis a la Persona, que és 
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un dictamen a partir del qual es proposa ratificar un acord de la Junta de Govern Local de l'1 de març 
del 2016, relatiu a un conveni amb la Fundació Universitària Balmes i l 'Ajuntament de Granollers, 

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

16161616).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL DICTAMEN APROVAT PER JUNTA DE GOVERNDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL DICTAMEN APROVAT PER JUNTA DE GOVERNDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL DICTAMEN APROVAT PER JUNTA DE GOVERNDICTAMEN RELATIU A RATIFICAR EL DICTAMEN APROVAT PER JUNTA DE GOVERN    
LOCAL DEL DIALOCAL DEL DIALOCAL DEL DIALOCAL DEL DIA    1111    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DE    2016201620162016,,,,    RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓRELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓRELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓRELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ    
ACADÈMICA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I LACADÈMICA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I LACADÈMICA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I LACADÈMICA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I L''''AJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DEAJUNTAMENT DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS

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

En sessió Ordinària de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia 1 de març de 2016, fou pres, 
entre altres, l'acord relatiu a aprovar el conveni de col·laboració acadèmica entre la Fundació 
Universitària Balmes i l 'Ajuntament de Granollers.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.- Ratificar el Dictamen aprovat per Junta de Govern Local del dia 1 de març de 2016, relatiu 
a aprovar el conveni de col·laboració acadèmica entre la Fundació Universitària Balmes i l'Ajuntament 
de Granollers.

SEGONSEGONSEGONSEGON.- Transcriure literalment el redactat de l 'acord esmentat:

""""8888).-).-).-).- DICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICADICTAMEN RELATIU A APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA     
ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I LENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I LENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I LENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I L ''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERSAJUNTAMENT DE GRANOLLERS

La Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de 
Catalunya (en endavant UVic-UCC) i del centre Teknós; i l’Ajuntament de Granollers consideren 
necessari dur a terme iniciatives de col·laboració per a la potenciació del territori i l'intercanvi de 
coneixement entre ambdós organismes. 

Per tal d'aconseguir un major grau d'eficàcia en el seu respectiu àmbit, ambdues parts consideren 
necessari desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de docència, recerca, transferència 
de coneixement, tecnologia i innovació i promoció de les empreses vinculades al sector . 

A tal efecte és voluntat de les parts subscriure un conveni de col·laboració acadèmica per mirar de 
respondre a les demandes socioeconòmiques d’una àrea geogràfica amb una elevada densitat de 
població i amb un ampli teixit empresarial .

Vist l'informe emès per la cap del Servei d'Educació.

Es proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern LocalEs proposa a la Junta de Govern Local

PRIMER. Aprovar el conveni de col·laboració acadèmica entre la Fundació Universitària Balmes i 
l'Ajuntament de Granollers, d'acord amb el següent;

""""CONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES ICONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES ICONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES ICONVENI DE COL·LABORACIÓ ACADÈMICA ENTRE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I    
L’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERSL’AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Vic, xx de febrer de 2016
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REUNITSREUNITSREUNITSREUNITS
D’una part, el Sr. Joan Turró Vicens, director general de la Fundació Universitària Balmes (FUB), i el Sr. 
Jordi Montaña Matosas, rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), 
de la qual és titular la FUB, que actuen en nom i representació d’aquesta fundació, d’acord amb els 
poders atorgats a favor seu pel Patronat de la FUB. La FUB, titular de la UVic-UCC i de Teknós, està 
domiciliada al carrer Perot de Rocaguinarda, 17, 08500 Vic, i està inscrita en el Registre de Fundacions 
de la Generalitat de Catalunya amb el número 150 i identificada amb el NIF número G-58 020 124.

De l’altra, el Sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers, en nom i representació de l’Ajuntament 
de Granollers, domiciliat a la plaça de la Porxada, 6, 08401 Granollers i identificat amb el CIF número P 
0809500B, degudament facultat per a aquest acte en virtut de l’acord del Ple de  13 de juny de 2015.

Les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni i

MANIFESTENMANIFESTENMANIFESTENMANIFESTEN

I. Que en data 1 d’abril de 2014, la Fundació Universitària Balmes i l’Ajuntament de Granollers van 
signar un conveni marc de col·laboració atès que les parts consideren necessari dur a terme iniciatives 
de col·laboració per a la potenciació del territori i l’intercanvi de coneixement entre ambdós organismes. 
En virtut d’aquest conveni  es va acordar , entre d’altres qüestions, de nomenar patró/ona de la Fundació 
Universitària Balmes l’alcalde/essa de Granollers. 

II. Que la Fundació Universitària Balmes, constituïda el 9 de gener de 1985, és titular de la Universitat 
de Vic – Universitat Central de Catalunya, reconeguda per la Llei 5/1997, de 30 de maig del Parlament 
de Catalunya, s’inspira en els valors de la pedagogia catalana, en clara sintonia amb la realitat social i 
territorial, i té per finalitats el foment de l’exercici de l’estudi, la recerca científica i humanística, la 
formació de les persones, la capacitació professional i, en definitiva, el progrés social, cultural i 
econòmic en general.

III. Que la Fundació Universitària Balmes és titular de Teknós, un  centre de formació professional en 
tecnologia i comunicació i que té l’objectiu de formar i actualitzar professionals de l’àmbit de la 
tecnologia i la comunicació, vinculat amb el teixit productiu del territori mitjançant el sistema d’estudi 
dual, però també amb vincles a nivell internacional. Teknós té la missió de generar talent, mitjançant 
una oferta de formació professionalitzadora de qualitat, fomentant la millora de la formació i qualificació 
de joves i professionals en actiu, així com també impulsant l’emprenedoria, la innovació i l’aprenentatge 
autònom.

IV. Que l’Ajuntament de Granollers disposa de les instal·lacions de Roca Umbert i Can Muntanyola, 
juntament amb un viver d’empreses i que l’Ajuntament de Granollers té la voluntat d’usar aquestes 
instal·lacions per a poder acollir formació acadèmica universitària i de formació professional , que puguin 
complementar les necessitats empresarials del seu entorn .

V. Que per aconseguir un major grau d'eficàcia en el seu respectiu àmbit, ambdues parts consideren 
necessari desenvolupar iniciatives de col·laboració en matèria de docència, recerca, transferència de 
coneixement, tecnologia i innovació i promoció de les empreses vinculades al sector  .

Per tot això, subscriuen aquest conveni de col·laboració , que es regeix per les següents:

CLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULESCLÀUSULES     

PrimeraPrimeraPrimeraPrimera.    ObjecteObjecteObjecteObjecte
L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre la Fundació Universitària Balmes (en 
endavant FUB), entitat titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (en endavant 
UVic-UCC) i del centre Teknós, i l’Ajuntament de Granollers. 
La UVic-UCC és una estructura universitària en xarxa, arrelada al territori més enllà d’un nucli geogràfic 
concret. Amb aquest conveni, la FUB i l’Ajuntament de Granollers aposten per continuar el 
desplegament territorial estratègic amb la impartició de diverses titulacions de graus de la UVic-UCC i 
de cicles formatius de grau superior del centre Téknos a la capital del Vallès Oriental . 
Amb aquesta col·laboració es vol respondre a les demandes socioeconòmiques d’una àrea geogràfica 
amb una elevada densitat de població i amb un ampli teixit empresarial .

SegonaSegonaSegonaSegona ....    Comissions de treballComissions de treballComissions de treballComissions de treball
1. Per al desenvolupament de l’objecte d’aquest conveni, la FUB i l’Ajuntament de Granollers tenen 
previst la creació de dues comissions d’estudi paritàries per a cadascun dels següents projectes .

a) Comissió de formació universitària
Aquesta comissió té per objectiu estudiar i possibilitar la implementació dels graus següents .�

A partir del curs 2016-17: Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Grau en �



130

Màrqueting.
A partir del curs 2017-18: Grau en Emprenedoria i Economia Digital i Grau en Enginyeria �

de l’Automoció.
Aquests graus es regiran per la Normativa Acadèmica de la UVic -UCC.�

b) Comissió de formació professional
Aquesta comissió té per objectiu estudiar i possibilitar la implementació dels Cicles Formatius �

de Grau Superior (CFGS) següents.
A partir del curs 2016-17: CFGS en Màrqueting i Publicitat.�

A partir del curs 2017-18: CFGS en Producció Audiovisual i Espectacles . �

Aquests CFGS es regiran per la Normativa Acadèmica del Campus Professional UVic -UCC.�

 
2. Sense prejudici de les actuals actuacions previstes per aquest conveni, la FUB i l’Ajuntament de 
Granollers poden determinar l’inici i desenvolupament de noves activitats acadèmiques i de recerca 
conjuntes, així com la finalització d’aquestes.

TerceraTerceraTerceraTercera ....    Tasques de la FUBTasques de la FUBTasques de la FUBTasques de la FUB
En el marc d’aquesta col·laboració, la FUB:

1. S’encarregarà d’efectuar tots els processos i les accions per a l’oficialització i, posteriorment, per 
al desenvolupament i impartició de les titulacions esmentades en el punt anterior .
2. S’encarregarà de proporcionar i dirigir el Personal Docent i Investigador (PDI) per al 
desenvolupament d’aquestes activitats .
3. Estudiarà la possibilitat de desenvolupar una marca, vinculada corporativament al manual d’estil 
de la UVic-UCC, que pugui aglutinar la implantació de la UVic-UCC a Granollers.

QuartaQuartaQuartaQuarta ....    Tasques de l’Ajuntament de GranollersTasques de l’Ajuntament de GranollersTasques de l’Ajuntament de GranollersTasques de l’Ajuntament de Granollers
En el marc d’aquest acord, l’Ajuntament de Granollers:

1. Durà a terme els passos necessaris entre els organismes de coordinació educativa de la ciutat 
per tal que aquests aprovin l’implementació dels estudis de cicles formatius .
2. Cedirà gratuïtament els espais necessaris per a la impartició de les titulacions indicades en la 
clàusula segona i les adequarà d’acord amb els requeriments de la UVic -UCC i de l’AQU, pel que fa 
als graus, i de Teknós i del Departament d’Ensenyament, per que fa als CFGS. L’Ajuntament de 
Granollers es responsabilitzarà del manteniment d’aquests espais i de les despeses que comporti, 
així com també dels serveis i infraestructures associats . 
3. Aportarà gratuïtament el personal d’administració i serveis (PAS) necessari per al 
desenvolupament de l’activitat a la ciutat de Granollers .
4. Donarà suport en les campanyes de promoció dels programes formatius esmentats al Vallès 
Oriental, amb la finalitat de maximitzar les seves probabilitats d’èxit. Així mateix, donarà suport en 
les campanyes de promoció de la UVic-UCC i de Teknós al Vallès Oriental per a qualsevol altre 
programa. 

CinquenaCinquenaCinquenaCinquena ....    EspecificacionsEspecificacionsEspecificacionsEspecificacions
Les especificacions de les actuacions previstes en les clàusules anteriors i de les altres que es puguin 
dur a terme en el futur s’establiran en convenis específics i/o annexos, que recolliran les condicions i 
aportacions de cada una de les institucions, que s’hauran d’ajustar al marc pressupostari corresponent i 
que hauran de tenir l’aprovació de l’òrgan competent de cada entitat . 

SisenaSisenaSisenaSisena ....    InterlocutorsInterlocutorsInterlocutorsInterlocutors
Per al seguiment d’aquest conveni, les dues institucions establiran uns interlocutors . Per part de la FUB, 
les persones interlocutores seran el degà de la Facultat d’Empresa i Comunicació, o qui designi per a 
aquesta tasca, i la directora del Campus Professional UVic-UCC, o qui designi per aquesta tasca. Per 
part de l’Ajuntament de Granollers, les persones interlocutores seran el regidor d'Eduació, o persona en 
qui delegui, i el cap de l'Àrea de Serveis a la Persona, o qui designi per a aquesta tasca.

SetenaSetenaSetenaSetena ....    PublicitatPublicitatPublicitatPublicitat
La FUB i l’Ajuntament de Granollers poden fer difusió d’aquest conveni a través dels seus canals 
habituals de comunicació i difondre la col·laboració existent entre les institucions . La publicitat realitzada 
en què apareguin els logotips de les institucions implicades haurà de ser revisada i acceptada per l’altra 
part.

VuitenaVuitenaVuitenaVuitena ....    Reserva sobre la informació i protecció de dadesReserva sobre la informació i protecció de dadesReserva sobre la informació i protecció de dadesReserva sobre la informació i protecció de dades
1. La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà caràcter 
confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari .
2. Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, dades i 
documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni i no podran utilitzar -les per a usos diferents 
als que s’hi preveuen. Les parts fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la 
normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Així mateix, adoptaran les mesures 
de seguretat previstes normativament i no les destinaran a altres finalitats sense el consentiment exprés 
de la persona interessada o afectada. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin 
realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal ni 
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tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis . 

NovenaNovenaNovenaNovena ....    VigènciaVigènciaVigènciaVigència
1. Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una duració de quatre anys, 
prorrogable quadrianualment per acord exprés i escrit de les dues parts i amb un preavís d’un any i mig 
en cas de no existir voluntat de renovació d’una de les dues parts .
2. Sense perjudici de l’anterior, les dues parts acorden que les accions de col·laboració definides en 
aquest conveni relatives a la impartició de titulacions s’iniciaran un cop la FUB , a través de la UVic-UCC 
i de Teknós, hagi estat autoritzada per desenvolupar les titulacions indicades i hi hagi alumnat suficient 
per dur-les a terme.

DesenaDesenaDesenaDesena ....    ResolucióResolucióResolucióResolució
Sens perjudici del que es preveu al pacte anterior , seran causes de resolució anticipada les següents : 

L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el   conveni .�

La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.�

Les causes generals establertes per la legislació vigent . �

OnzenaOnzenaOnzenaOnzena ....    ArbitratgeArbitratgeArbitratgeArbitratge
Si hi hagués discrepàncies respecte a l’aplicació i execució d’aquest conveni , les parts es comprometen 
a procurar resoldre’ls de forma amistosa. En cas de no produir-se aquest acord, el conflicte es resoldrà 
definitivament mitjançant un arbitratge de Dret, en el marc del Tribunal Arbitral de Vic. Les parts es 
comprometen a complir el laude que sigui dictat. En els casos d’incompliment, el propi arbitratge fixarà 
les indemnitzacions i penalitzacions pertinents .

SEGON. Facultar a l'alcalde per la signatura d'aquells documents que siguin necessaris per al 
desplegament d'aquest conveni.

TERCER. Notificar aquest acord a la Fundació Universitària Balmes .

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

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

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

Alcalde: Molt bé, li pertoca fer la presentació al regidor d'Educació senyor Francesc Arolas, endavant  

Senyor Arolas: Gràcies Alcalde. Bona nit a tothom, com que són les hores que són, i aquest és un 
conveni que portem a aprovació que ha estat presentat i discutit en la Junta de Govern Local, en la 
Comissió Informativa, en el Consell de la Formació Professional, també en el Consell Econòmic i 
Social, es va fer una presentació pública, els mitjans ho han recollit, jo intentaré ser el més breu 
possible, tot i que sí que hi ha algunes coses que volem destacar.

Com deia, portem a aprovació aquest Conveni de col·laboració acadèmica entre la Fundació 
Universitària Balmes, que és la titular de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers, per la realització de graus universitaris i cicles de formació professional 
sota la marca Ugranollers.

Fa temps que des d'aquest Ajuntament s'està treballant amb la voluntat de convertir Granollers en 
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ciutat universitària, de fer em toca a mi presentar aquest Conveni, però jo he fet poc més que recollir la 
feina que els últims anys ha estat fent l'anterior regidora d'Educació, la Pietat Sanjuan. La signatura i 
l'aprovació d'aquest Conveni responen també a diverses actuacions que formen part del Programa 
d'Actuació Municipal actual, dins de l'eix de Ciutat Educadora i dins el Projecte estratègic de 
potenciació de la formació professional. 

Com a Ciutat Educadora era important poder gaudir d'uns estudis universitaris a Granollers, tant pel 
que comporta la relació amb la docència, la recerca i la transferència de coneixement, entre la 
Universitat i el teixit educatiu i social i empresarial de la ciutat, com per poder facilitar l'ampliació del 
currículum acadèmic i coneixements a les persones que ja estan treballant, la possibilitat d'acostar els 
estudis que si faran als granollerins i granollerines, i també a la resta de ciutadania de la comarca, i 
també el que comporta la vida a nivell de campus per la ciutat .

Pel que fa al contingut concret del Conveni, que té una durada inicial de 4 anys i és prorrogable quadri 
anualment, la relació a grans trets el conveni proposa la realització inicialment de 4 graus 
universitaris, 2 que començarien el curs que ve, el 2016 1017, un grau universitari d'Administració i 
direcció d'empreses, i un grau universitari de Màrqueting i publicitat, que es faran tots dos en horari de 
tarda, i amb un itinerari modular per poder fer compatible la feina, la jornada laboral, en el cas 
d'estudiants que estiguin treballant i la formació. A partir del curs següent, del curs 2017 2018, es 
donaran a terme dos graus de nova implementació a Catalunya, un d'Economia i emprenedoria digital, 
i una Enginyeria de l'automoció. 

A banda d'aquests graus universitaris el Conveni també implica que es facin dos cicles de grau 
superior, dos cicles formatius de grau superior, dos cicles que actualment no es realitzen a la ciutat, i 
com en els graus, començaria un també el curs que ve, el curs 2016 2017, un cicle formatiu de grau 
superior de Màrqueting i publicitat, i a partir de l'altre curs, el 2017 2018, un cicle formatiu de grau 
superior de producció audiovisual i espectacles .

Pel que fa a la distribució del que aporta cada part a aquest conveni, resumidament podríem dir que al 
que fa referència a temes acadèmics, serà responsabilitat de la Universitat de Vic, Universitat Central 
de Catalunya, i que l'Ajuntament es farà càrrec de posar a disposició de l'espai necessari i el personal 
vinculat a aquest espai. I finalment, fent referencia al tema de l'espai, aquest primer any està previst 
que es desenvolupin tots els estudis, els dos graus universitaris i el cicle de formació professional a 
l'antic edifici del CTUG, sense que això suposi haver de reubicar cap de les activitats que si fan 
actualment, i de cara al curs següent, la idea inicial és portar els graus universitaris al Centre de Can 
Muntanyola, ja que són graus que estan molt relacionats amb el món de l'empresa. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí sí que hi ha anunciades intervencions. En tot cas començarà el senyor 
Navarro, com a portaveu de la CUP, endavant 

Senyor Navarro: Bé, com que venim de l'àmbit educatiu i venim de lluites per l'ensenyament públic de 
molt lluny, nosaltres ja vam manifestar a la Comissió la nostra total oposició a aquest projecte, 
sobretot perquè suposa de privatització en aquest cas el que s'impulsa és un projecte d'una entitat 
privada amb un servei públic que és molt més costos del que ho és aquest servei prestat doncs per les 
universitats públiques o pels instituts en el cas dels cicles formatius de grau superior. Dades, doncs el 
cost total de la carrera a les universitats públiques d'aquests graus, ens hem informat, són d'uns 6.056 
euros, en el cas de la Universitat de Vic, i així ho va reconèixer el propi Regidor a la Comissió 
Informativa, això suposa una despesa de 20.292 euros. En el cas dels cicles superiors, en els cicles 
de grau superior, en els instituts públics costa entre 160 euros, en canvi en el cas de la Universitat de 
Vic, hi ha una matrícula de 500 euros i una quota de 310 euros. 

Per una altra banda l'Ajuntament cedeix a una entitat privada, a preu 0, és a dir, gratuïtament aquests 
espais, aportant de franc a més el personal administratiu i de serveis, finançant part de la publicitat a 
més de la Universitat de Vic, per tant per nosaltres suposa una renúncia a ampliar l 'oferta formativa de 
preu públic. Té poc a veure amb aquella defensa que fan alguns sectors de l'escola pública entenem 
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nosaltres. Això és especialment problemàtic en el cas dels cicles formatius, se'ns comenta, clar, és 
que la Generalitat no en fa més. Ara segur que no en farà a Granollers, perquè ja hem optat per una 
via, una via que segrega, perquè hi ha molt joves d'aquesta ciutat que això no s'ho podran pagar. Sí, 
omplirem la ciutat de joves d'altres, mentre els nostres joves s'hauran d'anar als altres llocs a buscar 
graus superiors sense aquesta despesa afegida. 

Això com dèiem nosaltres té poc a veure amb aquest model de defensa de l'escola pública del qual 
ens hem trobat en alguns dels casos amb els partits que defensen aquesta iniciativa, entenem que és 
un impuls a una iniciativa d'educació privada a la nostra ciutat, que es fa des del propi Govern de la 
ciutat, amb uns costos que tindran repercussió, i en canvi sense cap alternativa, nosaltres vam 
preguntar, s'ha pensat, s'ha pactat, no s'ha parlat res de beques, que nosaltres sapiguem, en el 
Conveni aquestes no existeixen, per tant, la gent que té menys possibilitats, no podrà utilitzar aquell 
ascensor del qual parlàvem gràcies al magnífic projecte que s 'ha definit en aquests moments. 

A veure, tornem-hi, en el cas de la formació professional, crec que en el Pla d'Actuació, o en Programa 
de govern, es portava crea un institut públic. Perquè cal si ja hem trobat la via que és anar fent 
convenis amb les entitats privades? Entenem que la Generalitat el que farà en tot cas, que també cal 
fer una crítica a la política de la Generalitat, perquè ens diu que la FP és importantíssima i en canvi 
trobem molt poca ampliació d'oferta, és escassíssima l'ampliació d'oferta que es fa en aquest cas a la 
comarca, pel curs 2016 2017, però en tot cas ja no ho farà a Granollers, perquè Granollers ja en trobat 
vostès el model. Aquest model, torno, poc a veure amb l'educació pública i una regressió, estem 
ajudant a la iniciativa privada, i per tant deixant de banda a la iniciativa pública. Això ja ho vam dir en 
Comissió, i com que tenim l'oportunitat, ho volem fer manifest en aquesta intervenció. Gràcies 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si Ciutadans vol intervenir? Per part d'Esquerra Republicana. Endavant 
senyor Mur,

Senyor Mur: Gràcies Alcalde. Bon vespre a tothom, bona nit, ja no sé què és, molt tard. En tot cas 
Esquerre Republicana en molts debats que hem tingut en aquest Consistori, moltes vegades quan 
parlem al Ple de l'Estat de la ciutat, per exemple, és un debat més obert, hem exposat el nostre desig, 
de què Granollers ja no tingués una Universitat, això havia passat ja, però sí que formes part 
precisament d'un campus universitari. I per tant, que inicialment vam rebre de bon grat aquesta 
proposta d'aquest conveni. És clar, després de tants anys el que ens ha decebut és que aquest 
Conveni només haguí estat possible amb una Universitat privada. I en aquí, en la diagnosi i en la 
proposta coincideixo amb els companys de la CUP, que aquest precisament, home, no era el més 
desitjable, per la nostra ciutat, nosaltres entenem que no era el més desitjable per la nostra ciutat, una 
ciutat, diguem-ho així, és anormalment la bandera de ciutat educadora i entenem que ara anem cap a 
un model educatiu que ens acosta més al sector privat. Això no és el model que nosaltres volíem. I no 
acostarà gaire, senyor Regidor, en els nois i noies d'aquesta ciutat als estudis, perquè com bé 
mencionaven els companys de la CUP, aquests estudis són cars, i no tothom hi tindrà accés, o en tot 
cas, l'accés a aquests estudis requerirà un esforç important per les persones que ho vulguin exercir.                                              

Per altra banda, i curiosament, en el nostre programa electoral d'aquestes municipals passades, 
nosaltres apostàvem d'una manera forta, perquè Granollers lideres precisament el tema de la formació 
professional, suposo que els que vàreu llegir el programa, ho recordeu, i insistíem molt en aquest fet. 
És curiós, i per tant teòricament, l'aportació també de la fundació Universitària Balmes en aquest sentit 
podria ser positiva, tot i que continua sent entorn privat i per tant cursos, cicles formatius de grau 
superior cars enfront dels barats, però és que a més a més en aquest cas ens trobem en una ciutat 
que si nosaltres volíem que fos líder en els temes de formació professional , o dels cicles formatius, era 
perquè enteníem que teníem un potencial molt important a la ciutat, amb escoles que estan duent a 
terme, que estan impartint cursos cicles formatius i que el que havíem de fer era precisament 
potenciar aquests centres perquè la seva oferta fos més amplia, el que encara ens sap una miqueta 
més de greu és que precisament un dels cicles formatius que impartirà la Fundació Universitària 
Balmes és la de Màrqueting i Publicitat, que correspon a la mateixa família de cicles formatius que es 
fan a l’Institut Vallbona, i el d'Automoció, que aquest és fan a l'EMT, l'Escola Municipal del Treball . Per 
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tant, ja no només posem una oferta privada en enfront d'una pública, sinó que tinc la sensació de què 
entrem en una mena de competència. 

I això crec que no és el que havíem de fer, si calia fer cicles formatius, n'hi havia segurament d'altres, 
que podien ser idonis, i vostès sovint parlen del tema de l'audiovisual i precisament potser per aquí hi 
hagués hagut una oferta que no s'hauria trepitjat amb l'actual de la ciutat, i que hagués tingut sentit 
amb el projecte sobretot que es desenvolupa en l'entorn de Roca Umbert. Ens sap greu també perquè 
som conscients que aquests instituts ens consta que alguns d'ells precisament havien demanat espai 
com els del CTUG per poder ampliar la seva oferta, per poder ampliar la capacitat d'acceptar més 
cicles formatius i més gent, i això mai se'ls hi va concedir, per tant, hem entrat en un joc una mica 
estrany, que tenim potencial a la ciutat, vostès n'han parlat moltes vegades i amb això nosaltres els hi 
hem donat tota la raó, potencial a la ciutat per tirar endavant cicles formatius, anar-los a buscar a fora 
de forma privada, i a més a més, trepitjant en part, amb els que es fan aquí, ja sabem que no es fa 
exactament Màrqueting i Publicitat, he dit que són de la mateixa família, i per tant tindria sentit que l' 
Institut Vallbona en aquest cas, que és el que ho fa, pugues tenir continuïtat per poder fer aquests 
cicles formatius. 

Per tant, inicialment enteníem que aquest era un projecte interessant, però donades aquestes per 
nosaltres anomalies en la seva execució, nosaltres en aquest punt ens abstindrem, perquè entenem 
que no podem estat d'acord de què això tiri endavant. Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si per part de Convergència i Unió, endavant 

Senyor Sastre: Al senyor Segovia el Secretari li ha pispat el discurs , a mi me l'ha pispat el senyor Mur. 
I jo en aquest sentit sí que poca cosa més, i tampoc no em vull estendre, però si fer algunes 
matisacions. Sempre repetidament s'ha dit que Granollers és una ciutat que s'havien anat perdent 
oportunitats al llarg del temps, sobretot gairebé sempre quan es fa una diagnosi n'hi ha dues que són 
compartides per molta gent, una era el Circuit de Catalunya, això estem en vies de reenganxar-nos en 
aquest equipament, i l'altra era la universitat, en el moment en què es repartia la universitat en el 
mapa del país, doncs en aquest sentit Granollers va quedar una mica al marge d'aquest repartiment, i 
en aquest sentit, nosaltres considerem positivament que hi pugui haver una implantació d'estudis 
universitaris, esperem que sigui inicialment el caràcter d'aquests, el caràcter privats d'aquest sigui 
inicial, i per tant això pugui anar-se ampliant, tot i que aquesta no era la idea que teníem de Granollers 
com a ciutat universitària. 

En aquest sentit, i ara sí que centrant-me més en el posicionament d'aquest Grup, nosaltres també 
ens abstindrem, i vaig en la línia del que fa un moment el senyor Mur parlava, és a dir, de l'oferta, o del 
que aquest Conveni s'indica no per part d'estudis universitaris, sinó també d'estudis de cicles 
formatius, i és aquest solapament i aquesta és que es fa amb altres estudis que ja s'estan ofertant a la 
nostra ciutat. Aquest serà el nostre posicionament. 

Alcalde: No sé si el senyor Terrades vol intervenir? Endavant

Senyor Terrades: Sí, molt breument, només per apuntar dues dades, per contextualitzar també aquest 
debat. Home, la Universitat de Vic, privada, privada, privada, privada, deixi'm que li matisi, en tot cas 
és una universitat de règim mixta, que el Govern de la Generalitat de Catalunya hi aporta 11 milions 
d'euros. Amb els temes de formació professional, nosaltres no renunciem a buscar un nou equipament 
públic de formació professional de cicles formatius de grau, però ens trobem de moment amb un forat 
fosc, que no hi ha resposta a l'altra banda. On hauria d'estar la resposta a l'altra banda? Amb qui té 
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competències per definir alguna cosa, que és el Govern de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria 
d'Educació, que en aquest tema de moment, "no sabe, no responde" Dit d'una altra manera, no ho 
sap, no respon, o no ho vol fer. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Endavant senyor Arolas,

Senyor Arolas: Fent referencia el regidor Terrades, és veritat que la Universitat de Vic no té una oferta 
de preus iguals que les universitats 100% públiques, però també és veritat que bona part del seu 
finançament és d'administracions públiques, i igual que han fet la comparació des de Crida per 
Granollers CUP, la comparació amb les universitats 100% públiques també podríem mirar amb les 
universitats de caire privat, que pràcticament doblen el preu dels graus universitaris de la UVIC, 
perquè a més a més, la UVIC com deia al principi és gestionada per una fundació, la Fundació 
Balmes, en la que el seu patronat està format bàsicament per 13 ajuntaments, hi ha el Consell 
Comarcal d'Osona, hi ha 3 representants de la Secretaria d'Universitats de la Generalitat, 7 
representants de fundacions i consorcis, 6 representants d'empreses privades, sí que és veritat n'hi 
han 6, i 4 membres vinculats a la comunitat universitària, per tant, bé, és una Universitat que podríem 
dir pràcticament això, concertada. 

I si ens hagués agradat que vingués una universitat 100% pública? Bé, hem dit, ha estat un treball de 
bastants anys, he començat la meva intervenció atribuint la majoria del mèrit a l'anterior regidora 
Pietat Sanjuan, que va parlar evidentment no només amb la Universitat de Vic, sinó amb moltes altres 
universitats, evidentment també públiques i finalment doncs la universitat que impartirà estudis a la 
ciutat de Granollers és la universitat amb la que nosaltres ens hem pogut posar d'acord, amb la que 
compartim bona part de la seva filosofia d'entendre l'educació, d'entendre el territori, i en cap cas això 
és, com deia les intervencions, ni una renúncia, i ja ho vaig també a la Informativa, ni una substitució.

Això no substitueix a res, perquè ni tenim formació universitària a la ciutat, ni tenim els cicles que 
s'imparteixen, ara a lo millor, no farem assemblea, però a lo millor els hi canvio el sentit del vot, 
perquè el senyor Mur potser ha confós alguns termes, perquè formació professional d'automoció com 
es fa a l'Escola Municipal del Treball, no se'n farà, es farà un grau universitari, una enginyeria, i 
justament, la formació professional que es farà és al que demanava relacionada amb la producció 
audiovisual. Per tant, aquest seran realment els cicles de formació professional que es faran, lligats 
amb el teixit i amb els projectes que tenim de ciutat . 

Pel que fa al tema de beques, la Universitat de Vic té un sistema de beques, i en els pressupostos 
d'enguany de l'Ajuntament que es van estar treballant durant la tardor, aquest Conveni evidentment 
encara no estava ni aprovat ni elaborat, no es van poder incloure, evidentment la voluntat de 
l'Ajuntament és participar en el programa de beques de la Universitat perquè se'n puguin acollir els 
estudiants d'aquí. Bé, això és tot. 

Alcalde: Bé, en tot cas podem obrir un segon torn, endavant senyor Navarro

Senyor Navarro: Ràpid. A veure, m'ho ha aclarit, m'ha dit que l'Equip de Govern comparteix la filosofia 
de la Universitat de Vic, gràcies per l'aclariment, ja veig que no aposten per la iniciativa pública. Torno 
a insistir, quadruplica els preus, m'agradaria saber, jo no tinc les dades, quants alumnes estudiant a 
les universitats públiques i quants a les privades, i quants a les concertades. I si aquest és el model 
que tenim a Granollers, doncs com és que la resta d'alumnes que vulguin accedir a aquests estudis i 
que no tinguin beques quedaran exclosos, llavors en aquest sentit, recordo i ara entenc més coses, 
l'Informe del Síndic de Greuges que parlava de Granollers, com una ciutat amb l'educació segregada, i 



136

que recordo que és ara quan vostès començaran a fer un estudi, que esperem que no sigui més tard, 
perquè clar, torno, totes aquestes iniciatives que vostès estan endegant segreguen perquè són molt 
més cares que la iniciativa pública. 

I en segon lloc, en segon lloc, em sembla molt important el que els hi diem: és a dir, no s'ho creguin, 
no es creguin que la Generalitat vindrà aquí ara a ofertar nous graus públics si vostès han optat per la 
iniciativa concertada, no s'ho creguin, s'aniran als altres pobles, doncs pensant que potser en allà 
tindran un altre tractament, perquè tenen raó que la Generalitat ens ha tractat injustament, però no 
només en aquesta ciutat, sinó a tot el país, i l'educació, allò que és tan valuós, o que ens omplim tant 
la boca, doncs no s'ha tingut en compte, igual que la sanitat, com a prioritat del país, en aquest sentit 
tenen raó, el que no poden fer és anar-se'n cap a la iniciativa privada, i deixar de banda aquest 
element que és tan essencial per la cohesió, que l'ascensor social no engega amb això, que el tenim 
aturat a la segona planta, i que no hi haurà manera de tirar-ho endavant.

I torno, amb la despesa de l'Ajuntament de Granollers afegida, que això ho hem de tenir en compte, és 
a dir, posarem diners des de l'Ajuntament, ara em diu que també posarem diners al sistema de beques 
d'aquesta universitat, perquè no el ficarem a la resta? Que passa? Que el que va a la Universitat de 
Vic, com que ho fa a Granollers, té dret a una beca segons vostè? És el que jo he entès. Aclarint això, 
gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Mur vol intervenir?

Senyor Mur: Bé, breument només per comunicar-li al regidor que accepto el lapsus que he tingut amb 
el tema d'automoció. Que de totes maneres no canviaré, no canviarem el vot, sense haver fet 
assemblea. I que en tot cas d'acord senyor Terrades que les competències de definir l'oferta de graus 
superiors és de la Generalitat, però si d'alguna manera vostès, diguem, han decidit fer un Conveni 
amb algú altre, almenys haver-los encertat. Jo crec que aquí és trepitjant competències amb un institut 
que hi ha a la ciutat, i això no serà positiu per aquesta ciutat. Gràcies 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si el senyor Sastre vol parlar, no? Endavant

Senyor Arolas: Molt breument, perquè em repetiré, però aquí no estem substituïm res. No estem 
traient la possibilitat d'algú d'anar a universitat pública a Granollers, perquè una universitat pública a 
Granollers no existeix. Tenim l'oportunitat de tenir estudis universitaris, de la mà de la universitat de 
Vic. I repeteixo, l'ideari de la Universitat de Vic, l'ideari per com entenen l'educació, per com entenen 
el territori, per com fan xarxa, és una de les causes, o una de les qüestions que ens ha portat a 
conveniar-nos amb ells. Ho compartim? Sí. És una Universitat privada amb fons públics amb 
participació d'administracions públiques, amb un patronat presidit per l'alcaldessa de Vic? Sí, és així, 
que això no treu que en el seu ideari podem estar-hi d'acord. 

D'altra banda, nosaltres no renunciem a res. En el programa electoral i en el Pla d'Actuació Municipal, 
que alguns van poder venir a veure la seva presentació, vam seguir dient, l'Alcalde va avançar, perquè 
estava embastat el tema d'aquest Conveni, i paral·lelament vam seguir dient que nosaltres apostem i 
treballarem per crear un tercer centre públic de formació professional a la ciutat. Per tant, no són 
coses excloents, no és excloent, a Granollers tenim del curs passat més de 400 estudiants que van 
provar de matricular-se en cicles de grau mitjà i no van poder, crec que és raó suficient per poder 
treballar i poder justificar un nou centre de formació professional i que aquest Conveni amb la 
Universitat de Vic, no l'entorpeixi ni n'elimini les possibilitats . 
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Alcalde: Bé en tot cas a mi sí que em pertocaria fer algun comentari, i alguna informació. És fàcil jugar 
amb les paraules, i és fàcil posar-les en el context que a un l'interessi, però està bé, per exemple, 
partir de dades objectives. President, en aquest cas Presidenta de la Fundació Balmes, l'alcaldessa 
de Vic, Vicepresident primer de la Fundació Balmes, Secretari d'Universitats del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, el màxim impulsor de la Universitat de Vic i de la seva actual etapa és un 
bon amic de l'Oriol Vila, i actual diputat per Junts pel Sí, és l'autor d'aquest model que no li agrada al 
senyor Sastre, és l'autor intel·lectual, és l'autor intel·lectual d'aquest model que és el de la Fundació 
Universitària Balmes. Intel·lectual i també el que va fer el gest de convertir-lo en un espai universitari 
singular. Hi ha coses que no es poden acotar en blanc o negra. El món està ple de matisos. I està bé 
que analitzem els matisos. 

Mireu, amb això que ens agrada tant fer ara que és veure si una entitat està sectoritzada o no, allò que 
li agrada tant a l'Interventor. Doncs resulta que la Universitat de Vic està, la Fundació Universitària 
Balmes està sectoritzada com a pública, adscrita a l'Ajuntament de Vic, que encara és una 
administració. Per tant, atenció amb els temes, tot això és més complexa i no és blanc o negra, està 
ple de matisos, els preus de la Universitat de Vic són similars als que s'estan pagant en algunes 
universitats que vostè descriuria com a públiques, com el Tecnocampus, que són adscrites d'una 
universitat, en aquest cas crec que és la Politècnica, els preus són similars. Ho hem comprovat, és a 
dir. I en canvi fet aquest sil·logisme tan senzill diríem que Tecnocampus és públic, i Vic és privat, 
doncs escolti, potser ni tant ni tan poc. Potser estar bé que entrem en el regne dels matisos, la 
Fundació Universitària Balmes té en la seva composició persones de majoria vinculades al sector 
públic, i té una vocació pública. I utilitza el que avui, ens agrada dir-ne tercer sector, aquest espai 
intersticial que no és ni una cosa ni una altra, sinó allò que ens inventem en aquest país sovint, que és 
buscar terceres vies. I això és aquesta universitat. Això és aquesta Universitat. 

I jo crec que fa un servei interessant al país, i ho han entès així ajuntaments com el de Manresa, amb 
el qual ha signat un bon acord i un bon conveni, similar al nostre. I així ho han entès ajuntaments com 
el de Berga, crec que l'alcaldessa és de la CUP. En fi, l'Ajuntament d'Olot, podria fer la llista 
d'ajuntaments amb els quals ens trobem a la taula per parlar d'educació, per parlar d'universitats. Per 
tant, des d'aquest punt de vista si matiséssim, si entenguéssim que entre el blanc i el negre hi ha 
molts grisos, hi ha grisos més macos i grisos més lletjos, potser aniríem millor, per tant, fugim de les 
grans paraules i anem als continguts. Gairebé 600 persones al Vallès Oriental estudien avui a la 
Universitat de Vic, i un centenar de Granollers. Doncs aquestes persones ho tenen més a la vora, si 
coincideixen amb les carreres que estan fent, per suposat. En tot cas tenen una oferta més propera, hi 
ha molts estudiants de Granollers que es veuen abocats a anar a Vic, per molts motius. Doncs 
aquesta oferta, que jo diria que és una fórmula universitària diferent, jo no la consideraria com a 
privada, la tenim a la nostra ciutat amb una oferta competitiva i amb ganes de treballar amb nosaltres . 

I a més a més amb voluntat de, a banda de les ofertes més clàssiques com l'ADE, etc., amb ganes de 
buscar noves ofertes a la ciutat, experimentar amb noves ofertes, saben vostès que no hi ha cap 
enginyeria d'automoció a Catalunya, i en tot cas estem treballant perquè aquesta sigui la primera. I ho 
fem de quin amanera? Doncs treballant amb el món empresarial, efectivament, i mirant de saber el 
que passa en el món empresarial. 

I pel que fa a FP, és clar, ja ens agradaria que la proposta que fa 8 anys, 10 anys, que estem fent al 
Departament d'Educació, hagués tingut algun dia algun element d'esperança, però aquesta FP 
audiovisual l'hem demanada en múltiples ocasions. Resposta, resposta oficial del Govern de la 
Generalitat, d'un color i d'un altre, parlo també del tripartit, no té sortida i no la farem. Doncs, escolta, 
hi ha gent que té ganes d'arriscar-se. Aquesta és la resposta oficial, no té sortida i no la farem. Per 
tant, nosaltres que creiem que està bé, que creiem que està bé tenir aquests estudis a Granollers, 
hem aconseguit una tercera via per portar-los.

I sense cap sensació de trepitjar res, perquè Màrqueting i publicitat té molt a veure amb el que s'està 
fent a Roca Umbert amb tots els temes vinculats a les tecnologies de la informació i la comunicació, i 
aquesta és la via que hem triat. Per tant des d'aquest punt de vista és una universitat adscrita a 
l'Ajuntament de Vic, que jo sàpiga és una administració pública, amb uns preus competitius respecte a 
altres universitats públiques de tamany similar, i de textura similar. I per tant amplia l'oferta educativa, 
perquè tota aquesta oferta no hi era, simplement. Per tant, des del meu punt de vista estic convençut 
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que la ciutat ho viurà com una bona oferta que no menysté un projecte més rotund, que és la 
necessitat de què tots aquells aspectes que està veritablement analitzat i estudiat , en el que hi ha llocs 
de treball a la nostra comarca i que la ciutat, la nostra ciutat, no té aquella família professional, 
requereix una nova escola de FP, que no són aquestes que hem parlat, sinó que són unes altres 
famílies. 

Per tant, aquesta és la història i en tot cas també, com que les coses val la pena enmarcar-les en el 
temps, el conveni és per 4 anys, i si ens equivoquem? Tornarem enrere, això ho farem junts, ho 
portarem a aquesta taula també, només faltaria. En tot cas només demanaria una mica d'obertura de 
mires a l'hora d'analitzar les coses i tenir les referències ben posades i no moure'ns només per allò 
que creiem que és el políticament correcte sinó mirar d'anar al moll de l'os de les coses. En tot cas és 
el moment de la votació, 

APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTAAPROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA ,,,,    ambambambamb    15151515    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC ----CPCPCPCP    ((((13131313))))    
i  Ci  Ci  Ci  C''''ssss    ((((2222))));;;;    6666    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((3333))))    i ERCi ERCi ERCi ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333))));;;;        iiii    2222    vots en contra delvots en contra delvots en contra delvots en contra del    
Grup Municipal CpGGrup Municipal CpGGrup Municipal CpGGrup Municipal CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))

Alcalde: Passem a l'apartat de la Junta de Portaveus, si no em fallen els papers. Mocions. Secretari, 
és el seu moment, ara vostè es pot esplaiar, i nosaltres callem una mica. En algun moment li 
demanaré que pari, perquè s'han anunciat algunes intervencions. Endavant,

 
JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS

17171717....1111).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC----ACCIÓ GRANOLLERS DE SUPORTACCIÓ GRANOLLERS DE SUPORTACCIÓ GRANOLLERS DE SUPORTACCIÓ GRANOLLERS DE SUPORT    
A LES PETITES I MITJANES EMPRESES I CONTRA LA MOROSITATA LES PETITES I MITJANES EMPRESES I CONTRA LA MOROSITATA LES PETITES I MITJANES EMPRESES I CONTRA LA MOROSITATA LES PETITES I MITJANES EMPRESES I CONTRA LA MOROSITAT

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

Atès que la major part del teixit productiu de la ciutat està format per petites i mitjanes empreses que 
generen un important gruix de l’ocupació a la ciutat.

Atès que el període mig de pagament de l’Ajuntament de Granollers és de 21 dies amb els seus 
proveïdors, millorant fins i tot el termini màxim legal de  30 dies que marca la Llei contra la Morositat de 
les Administracions Públiques.

Atès que l’Ajuntament de Granollers és un dels agents amb capacitat inversora i de contractació de la 
ciutat.

Atès que algunes de les contractacions de l’Ajuntament afavoreix que hi puguin accedir les grans 
empreses en detriment de les pimes, que participen d’aquestes licitacions mitjançant 
subcontractacions per part de les grans empreses.

Atès que tal i com ha quedat demostrat per l’estudi elaborat per la Plataforma Multisectorial contra la 
Morositat, liderada per PIMEC, i  avalat per la Universitat Pompeu Fabra, existeixen divergències molt 
considerables entre el període mig de pagament legal, el que anuncien aquestes empreses i el 
període mig de pagament real a empreses subcontractades.

Atès que la morositat ha provocat aproximadament un terç de les fallides d’empreses des de l’inici de 
la crisi a l’Estat espanyol a causa de la manca de liquiditat i els costos de finançament .

El grup municipal d’ERC-AG, davant del risc que suposa per a les petites i mitjanes empreses de la 
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ciutat presenta aquesta moció i demana que es debatin i passin a aprovació del Ple de la Corporació 
municipal els següents:

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Impulsar un Pacte de Ciutat de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat, 
que inclogui un seguit d’actuacions com les que es detallen en els següents acords .

SegonSegonSegonSegon.... Garantir que es compleixi de forma efectiva el termini de pagament en totes les contractacions 
i subcontractacions que es realitzin relacionades amb l’Ajuntament. Per això, s’introduirà al Plec de 
Clàusules Administratives Generals de l’Ajuntament de Granollers una clàusula que estableixi 
l’obligació de l’empresa adjudicatària a presentar, una vegada finalitzada l’adjudicació, una relació de 
factures i comprovants de pagament de les empreses subcontractades. Amb l’objectiu de garantir 
l’efectiu compliment dels terminis de pagament, els quals seran verificats pel consistori .

TercerTercerTercerTercer .... Adoptar mesures per excloure d’aquests processos les empreses que no compleixin els 
terminis legalment establerts dintre del marc legal vigent .

QuartQuartQuartQuart....    L’establiment d’un certificat, conjuntament amb el Col·legi d’Auditors i Censors de Comptes de 
Catalunya i els agents representatius dels afectats, que garanteixi el compliment real del compliment 
de les condicions de morositat legalment establertes per part de les empreses adjudicatàries .

CinquèCinquèCinquèCinquè. Posar a disposició de les empreses subcontractades una bústia de correu electrònic 
específica a través de la qual puguin sol·licitar informació sobre el període d´abonament de factures 
per part de l´Ajuntament de Granollers als proveïdors que després subcontracten, i també traslladar 
queixes sobre el termini en què l´adjudicatari està pagant les factures als subcontractats .   

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

Alcalde: Següent 
 
17171717....2222).-).-).-).-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULARMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR,,,,    AMB UNAAMB UNAAMB UNAAMB UNA    
ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDAESMENA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDAESMENA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDAESMENA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA----CUP SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT ALSCUP SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT ALSCUP SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT ALSCUP SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT ALS    
AJUNTAMENTSAJUNTAMENTSAJUNTAMENTSAJUNTAMENTS

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

Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les administracions que 
coneixen millor els problemes reals de la gent , i, en molts aspectes, des d’on es poden gestionar millor 
les competències que tenen relació amb el benestar de la ciutadania.

I aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per part del Govern de 
la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques socials i el que té la clau per 
poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris perquè aquestes polítiques s’implementin 
amb garanties de qualitat.

Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues darreres 
legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la Generalitat de Catalunya amb el 
món local. Així sabem que, amb dades de meitat de 2015, la Generalitat tenia un deute amb els 
ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, com les diputacions provincials, de 667 milions 
d’euros.

A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el Govern de la 
Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als ciutadans que han hagut 
d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades tant del Fons de Cooperació Local destinat 
als ajuntaments que va acumular una baixada del 20% des de 2010 o del PUOSC que es va reduir, en 
només dos anys amb una retallada del 73%.
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Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les polítiques socials, 
polítiques en les que la Generalitat té competència plena però que ni les ha implementat ni ha permès, 
amb la retallada al finançament local, que els municipis les puguin implementar.

Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions d’euros en els darrers 
tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat el pacte contra la pobresa; les polítiques 
de protecció social amb retallades de 172 milions d’euros entre 2012 i 2015; la política de lluita contra 
la pobresa energètica en la que encara no s’ha constituït el fons; la d’accessibilitat sense recursos per 
implementar la nova llei; les partides per l’educació 0-3 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les 
de beques menjador que són clarament insuficients i on en algunes comarques de Barcelona s’han 
produït retallades de fins al 50%.

Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis municipals: les 
inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les escoles de música i els serveis 
socials així com centres per a persones amb discapacitat o gent gran.

Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer públic el seu deute al 
portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de pagament dels seus compromisos 
pressupostaris, recursos que els ajuntaments han anat avançant.
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot provocant que hagin 
augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis (competències que no tenen atribuïdes 
legalment) que en molts municipis està situada, a hores d’ara, entre el 25% i el 30% del pressupost 
anual.

Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els municipis amb una 
major despesa no obligatòria per habitant són els que tenen menys de 5.000 habitants amb un 9,04% 
per sobre de la mitjana, fet que obliga a les diputacions a fer un sobreesforç en aquest municipis .

A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres legislatures, el 
Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació de la Llei de Governs Locals i de la 
Llei de finances locals.

Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus compromisos, pagui 
els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats a les corporacions locals. Un 
Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que es comprometi amb l’augment dels recursos 
que reben els ens locals i amb el finançament dels serveis bàsics que presten als ciutadans 
augmentant els recursos del Fons de Cooperació Local de Catalunya i del Pla únic d 'obres i serveis.

És per aquests motius que el regidor del Grup del Partit Popular de Granollers que subscriu  la 
següent  MOCIÓ i proposa al Ple 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.- L’Ajuntament de Granollers  constata que a aquesta darrera legislatura les polítiques del Govern de 
Catalunya  adreçades als governs locals han estat insuficients: no han impulsat els canvis legislatius 
que requerien; han centrifugat el deute de la Generalitat envers els ens locals; i de forma unilateral 
han suprimit o ha disminuït greument el finançament de serveis públics prestats pels ens locals que 
són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.

2.- L'Ajuntament de Granollers insta al Govern de l 'Estat a:

Incorporar en el “Portal de la Transparencia del Gobierno de España”, resultant de la “Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”, un 
informe sobre el deute pendent de l'Estat amb tots els ens Autonòmics i les transferències anuals 
executades de l'estat a les comunitats autònomes en matèria de dependència, educació, sanitat, 
infraestructures i equipaments culturals.

Fer efectius els pagaments pendents de l'Estat a la Generalitat de Catalunya d’exercicis 
anteriors.
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3.- L’Ajuntament de Granollers insta al Govern de la Generalitat a:

Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya en sessió de 16 
d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la Generalitat amb tots els ens locals, incloent 
l’import total i el desglossament sobre les partides de deute següents d’inversions municipals, beques 
de menjadors, escoles bressol municipals, projectes pendents de pagament per la Llei de Barris, 
programes de formació ocupacional i programes municipals de cohesió social .

Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens locals que són 
responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva inclusió específica en els 
Pressupostos de la Generalitat fent especial esment al finançament de les escoles bressol, les 
escoles de música i les escoles d’art municipals, així com la consignació pressupostària necessària 
per satisfer les subvencions dels imports ja aportats pels ens locals en el marc de la convocatòries de 
l’anomenada Llei de Barris.

Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals d’exercicis anteriors tot 
signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords necessaris amb cada ens local per 
fixar un calendari de compromisos de pagament dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors .

Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes comptables, que encara 
no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els ens locals puguin tenir la consideració d’ingrés 
pressupostari en els pressupostos dels ens locals .

Redactar amb la participació dels ens locals i les entitats municipalistes, i amb el consens de 
municipis i comarques un projecte de Llei de governs Locals i un projecte de Llei de Finances Locals 
que garanteixi un finançament just dels ajuntaments catalans, que garanteixi  la proximitat i la qualitat 
dels serveis públics que presten els ajuntaments, les competències i l'autonomia municipal

4.- Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l 'Associació Catalana de Municipis.
 

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

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per     MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA 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, ,, ,, ,, ,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ,,,,    CCCC''''ssss,,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PA i PPPA i PPPA i PPPA i PP;;;;    i  li  li  li  l''''abstencióabstencióabstencióabstenció         
del Grup Municipal CIUdel Grup Municipal CIUdel Grup Municipal CIUdel Grup Municipal CIU ....

Alcalde: Següent,

17171717....3333).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANSMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS,,,,    AMB UNA ESMENA DELAMB UNA ESMENA DELAMB UNA ESMENA DELAMB UNA ESMENA DEL    
GRUP MUNICIPAL PSCGRUP MUNICIPAL PSCGRUP MUNICIPAL PSCGRUP MUNICIPAL PSC,,,,    PER AL SUPORT I BENESTAR SOCIAL DE LES PERSONESPER AL SUPORT I BENESTAR SOCIAL DE LES PERSONESPER AL SUPORT I BENESTAR SOCIAL DE LES PERSONESPER AL SUPORT I BENESTAR SOCIAL DE LES PERSONES    
AFECTADES PER LA MALALTIA CELÍACAAFECTADES PER LA MALALTIA CELÍACAAFECTADES PER LA MALALTIA CELÍACAAFECTADES PER LA MALALTIA CELÍACA     """"    

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

La Celiaquia o Malaltia Celíaca (EC) afecta un nombre considerable de persones. Aquesta xifra va 
augmentant de forma directament proporcional a l'accessibilitat de les proves de detecció i a una 
major divulgació i comprensió d'aquesta malaltia.
Segons la "Associació de Celíacs de Catalunya" (www.celiacscatalunya.org), s'estima que només a 
Catalunya hi haurien unes 75.000 persones celíaques, sent un 85% encara sense diagnosticar (en 
línia amb la mitjana europea).

L'EC és un trastorn multisistèmic (afecta més d'un òrgan i la seva manifestació no és únicament de 
caràcter digestiu) induït per la ingesta de gluten de blat, ordi, sègol i probablement civada en individus 
genèticament predisposats caracteritzada principalment per una reacció inflamatòria en la mucosa de 
l'intestí prim que dificulta l'absorció de nutrients, vitamines o minerals. Quan aquests individus prenen 
aliments que contenen gluten, el seu sistema immune reacciona i es produeix el dany a la mucosa de 
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l'intestí prim. L'alteració en l'absorció de nutrients comporta malnutrició, encara que es mantingui una 
ingesta adequada. La AOECS (Associació d'Associacions de Celíacs d'Europa) el defineix com "una 
malaltia autoimmune".

Els símptomes més freqüents de l'EC, depenent de l'edat de presentació de la mateixa en el pacient, 
són: pèrdua de pes, pèrdua de gana, fatiga, nàusees, vòmits, diarrea, distancio abdominal, pèrdua de 
massa muscular, retard del creixement , alteracions del caràcter, anèmia, restrenyiment, astènia, 
hipotròfia muscular, trombocitosi, dermatitis atòpica, còlon irritable, etc ...  

El pacient celíac no diagnosticat pot presentar una sèrie de problemes de salut importants. És molt 
important facilitar les proves de diagnòstic i vigilar els familiars dels afectats, en ser una malaltia amb 
alta càrrega genètica. Hi ha el risc que es desenvolupin complicacions per a la salut de la persona 
afectada: anèmia ferropènica, inici prematur d'osteoporosi, infertilitat, avortaments involuntaris de 
repetició, intolerància secundària a la lactosa, trastorns del sistema nerviós central i perifèric, càncer 
de tipus gastrointestinal, etc.

La malaltia celíaca és una malaltia autoimmune que es pot donar en aquelles persones que tenen els 
gens que predisposen a la malaltia. La malaltia celíaca és més comú entre les persones amb altres 
factors autoimmunes: dermatitis herpetiforme, diabetis mellitus tipus I, malalties de tiroides, malalties 
hepàtiques, Síndrome de Williams, Síndrome de Down, Síndrome de Turner, fibromiàlgia, fatiga 
crònica, vitiligen, alopècia areata, psoriasi, etc. Les malalties associades solen precedir a l'EC, encara 
que també poden manifestar-se simultàniament i fins i tot després d'ella.

L'EC es pot complicar davant la falta d'un diagnòstic precoç o entre pacients amb escassa adherència 
a la dieta sense gluten.

Actualment l'única prova concloent per al diagnòstic de la celiaquia és l 'endoscòpia (biòpsia de l'intestí 
prim), tot i que des de l'any 2012 s'admet el diagnòstic en nens menors de 12 anys sense realitzar 
biòpsia, sempre que es donin els marcadors en sang i les proves genètiques siguin positives.

El tractament de l'EC consisteix en el seguiment estricte d'una dieta sense gluten durant tota la vida, 
evitant en la mesura del possible els aliments elaborats i envasats per optar per aliments naturals: 
llegums, carns, peixos, ous, fruites, verdures, hortalisses i cereals sense gluten. La ingestió de petites 
quantitats de gluten o d'aliments sense gluten però "contaminats", poden derivar en molèsties i 
trastorns importants i problemàtics per als pacients .

Una dieta sense gluten (SG) estricta, de per vida, possibilita la recuperació de l'intestí prim. Les fonts 
més evidents de gluten són el pa, molts cereals d'esmorzar, la pasta, les pizzes, els pastissos i les 
galetes confeccionats amb blat, sègol, ordi i civada. Però el gluten pot emprar-se també per donar 
millor estructura a productes alimentaris com les salsitxes, els glaçons o productes per brous, les 
sopes i les salses. 

Per contra, són productes naturalment SI la carn, el peix, els ous, les fruites, les verdures, els 
productes lactis, els llegums, les patates, l'arròs, el blat de moro, la quinoa blat sarraí o fajol. En els 
últims anys, ha incrementat la varietat d'aliments substitutius, com el pa, la farina, la pasta i les galetes 
SG, elaborats de manera especial; en alguns països, aquests aliments substitutius es poden adquirir 
amb recepta. Pot produir-se un consum inconscient, no detectat, de gluten; per exemple, per 
contaminacions creuades; els aliments SG s'han de preparar utilitzant estris independents com, per 
exemple, una torradora d'ús exclusiu per a aliments SG.

La necessitat de seguir una estricta dieta lliure de gluten i que requereix d'especial atenció per evitar 
la seva contaminació, fa que els celíacs passin dificultats a l'hora de sortir a sopar o prendre alguna 
cosa fora de la seva llar ... ja que només una minoria d'establiments no només ofereixen productes 
aptes, sinó també compleixen amb una manipulació i preparació adequada dels mateixos. Aquesta 
manca sol ser causa de frustració i "exclusió social", el que és destacable sobretot en un país 
mediterrani com Espanya, on les activitats d'índole social són element integrador i formen part 
intrínseca de la nostra cultura de consum fora de la llar. En aquest sentit, destacar la tasca que estan 
realitzant associacions com "Celíacs de Catalunya" amb el seu servei gratuït d'informació i 
assessorament a empresaris, emprenedors i institucions públiques.
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Respecte a la cistella de la compra, la diferència de preu entre un mateix producte amb i sense gluten 
pot arribar a ser "abismal". Una persona celíaca pot incrementar la seva cistella de la compra a uns 33 
€ setmanals o 132 € mensuals o gairebé 1.600 € anuals. Tenint en compte la gran càrrega genètica 
d'aquesta malaltia, no és d'estranyar que hi hagi diversos membres d'una família que pateixin EC, per 
la qual cosa significaria una despesa de diners molt important, sent en moltes ocasions insostenibles 
(pot arribar a ser un 288% més car). I sense el compliment d'una dieta estricta lliure de gluten, aquests 
pacients es veurien abocats a patir tots els trastorns anteriorment comentats. Hem de considerar que 
l'EC com una malaltia crònica.

 Finalment, destacar que Espanya és l'únic país de la UE que no atorga ajudes directes als afectats 
per l'EC.

 En virtut de les anteriors consideracions proposem al Ple l 'adopció d'un acord en els següents termes: 

 
Es proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporacióEs proposa a  ple de la corporació

1. Implementar campanyes informatives, xerrades educatives, conferències i accions de 
sensibilització sobre la Malaltia Celíaca dirigides a la població en general; així com, fomentar el 
coneixement de la malaltia i les proves diagnòstiques disponibles . 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí hi ha demanada intervenció. No sé si la CUP vol intervenir? Passem 
directament al Grup proposant. Endavant senyor Meseguer

Senyor Meseguer: Seré breu perquè aquesta hora la inspiració ja

Alcalde: Ja està cap a Nova Zelanda, vostè ja 

Senyor Meseguer: Bé, no, comentar una mica 4 dades, perquè la gent sigui conscient que l'Associació 
de Celíacs de Catalunya estima que almenys l'1% de la població pateix la malaltia celíaca, el que 
suposa un mínim de 75.000 catalans i catalanes. D'aquests, el 85% encara no ha estat diagnosticada, 
a tot això cal afegir que el 6% de la població és sensible al gluten, per la qual cosa 525.000 catalans 
no han de consumir gluten per la resta de les seves vides.
 Bé, també comentar que a la gent celíaca li costa una despesa de 1.500 euros anuals respecte a una 
persona que no és celíaca, i nosaltres tot i que aquesta Moció, volia ser una Moció molt més 
ambiciosa, hem estat parlant a la Junta de Portaveus, hem arribat a un acord que s'havien de fer unes 
esmenes, creiem que són correctes, creiem que és un punt de partida en aquest tema, i volem agrair a 
l'Associació de Celíacs de Catalunya la seva col·laboració i la bona feia que ha fet en Juanma de 
Vargas, per preparar la Moció i com no a tots els Grups Municipals , gràcies. 

Alcalde: No sé si hi ha algun altre Grup que volguí intervenir, en tot cas l'Imma Juncà agraeix també la 
Moció, oi? Per tant passaríem al següent Moció, endavant,

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per     UNANIMITATUNANIMITATUNANIMITATUNANIMITAT ....
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Alcalde: Moltes gràcies, anem a la següent senyor Secretari

17171717....4444).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIU,,,,    AMB UNA ESMENA DEL GRUPAMB UNA ESMENA DEL GRUPAMB UNA ESMENA DEL GRUPAMB UNA ESMENA DEL GRUP    
MUNICIPAL LA CRIDAMUNICIPAL LA CRIDAMUNICIPAL LA CRIDAMUNICIPAL LA CRIDA----CUPCUPCUPCUP,,,,    DE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA D’AFERSDE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA D’AFERSDE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA D’AFERSDE REBUIG A LA SUSPENSIÓ DE LA CONSELLERIA D’AFERS    
EXTERIORSEXTERIORSEXTERIORSEXTERIORS    

Arran del recurs interposat pel Govern espanyol aquest mes de febrer, el Tribunal Constitucional (TC) 
ha suspès provisionalment la Conselleria d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya mentre en 
resol el dictat definitiu.

El Govern espanyol ha fet de la interposició de recursos d’inconstitucionalitat contra les iniciatives 
democràtiques del Govern de Catalunya –Llei catalana d’horaris comercials, Decret Llei contra la 
pobresa energètica, Impost sobre els dipòsits bancaris, Declaració de sobirania, Llei catalana de 
professions de l’esport, etc.- un modus operandi contra les nostres competències i autogovern davant 
el qual no podem restar impassibles. 

La Conselleria d’Afers Exteriors té, entre molts d’altres objectius, vetllar per la bona salut de les 
transaccions internacionals. En aquest sentit, durant el 2015 Catalunya va augmentar les exportacions 
en un 6,1% respecte l’any anterior, situant-se en un rècord històric que representa el 25,5% del total 
estatal de vendes a l’exterior. 

Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Demòcrates proposa al Ple 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 ::::    

1111.-.-.-.- Reivindicar el dret recollit a l’Estatut d’Autonomia de la Generalitat de Catalunya de realitzar 
política exterior i organitzar-se com millor cregui que pot servir als ciutadans .

2222.-.-.-.- Mostrar el nostre rebuig a les interposicions sistemàtiques de recursos judicials per part del 
Govern espanyol contra les iniciatives democràtiques catalanes i, en concret, el darrer que afecta la 
Conselleria d’Afers Exteriors.

3333.-.-.-.- Donar suport al Govern de Catalunya en totes les accions que dugui a terme per mantenir intacta la 
conselleria d’Afers Exteriors i totes les seves funcions . 

4444.-.-.-.- Donar coneixement d’aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i al Govern espanyol. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per MAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA ABSOLUTAMAJORIA 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 CpGAM  i CpGAM  i CpGAM  i CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;    i els vots eni els vots eni els vots eni els vots en    
contra dels Grups Municipals Ccontra dels Grups Municipals Ccontra dels Grups Municipals Ccontra dels Grups Municipals C ''''s i PPs i PPs i PPs i PP....

 Alcalde: Moltes gràcies, anem a la següent

17171717....5555).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS EN FAVOR DE LAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS EN FAVOR DE LAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS EN FAVOR DE LAMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS EN FAVOR DE LA    
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CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIARCONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR

En els darrers anys, la conciliació de la vida laboral i familiar s'ha convertit en una peça clau per 
assolir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. La incorporació de la dona al mercat de treball, 
sobretot a partir de la dècada dels 90, ha fet que moltes famílies tinguin problemes per poder combinar 
feina i vida familiar, amb la corresponent cura dels fills i de la casa, tasques que tradicionalment han 
recaigut en les dones. 

Avui en dia, entrats ja al segle XXI, és necessari fomentar polítiques i mesures per afavorir la 
conciliació de la vida familiar  i laboral. Les dones tenen el dret a treballar de la mateixa manera que ho 
fan els homes, i el fet de tenir fills i d'haver d'atendre les feines de casa no han de suposar un 
impediment per exercir la seva professió, ni als homes ni a les dones. 

En aquest sentit, des de l'Administració local es poden engegar mesures per afavorir aquesta 
conciliació i per motivar les empreses privades a fer -ho. 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans Granollers proposa adoptar els següents 
acords: 

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

Primer. Posar en marxa des de . la Regidoria de Benestar Social un programa de conciliació; 
consistent en el desenvolupament de xerrades, tallers, escola de pares i/o conferències a centres 
cívics municipals, adreçats a la ciutadania en general, i als quals es convidara les empreses locals .

Segon. Establir un premi anual a I'empresa de Granollers que més destaqui pels seus esforços en pro 
de la conciliació de la vida laboral i familiar .

Tercer. Fixar que el contingut d'aquest premi sigui el reconeixement públic per part de I'Ajuntament 
per a I'empresa guanyadora. També s'estudiara la possibilitat de dotar un incentiu econòmic al mateix. 

Quart. Acordar que un equip de tècnics de les regidories de Benestar Social i Promoció Econòmica 
elaborin i fixin les bases d'aquest concurs, detallant els requisits que han de complir les empreses per 
presentar-se al premi, com es decidira quina sera I'empresa guanyadora i qui formara part del jurat. 
Els eixos fonamentals d'aquest premi seran promoure I'educació en valors d'igualtat i incentivar la 
igualtat de gènere dins de I'àmbit empresarial de Granollers. 

Cinquè. Donar a conèixer la convocatòria d'aquest nou premi a les associacions locals  d'empresaris, 
per tal que en facin difusió entre els seu s associats. 

Sisè. Organitzar un concurs de dibuixos on hi participin tots els centres educatius escolars de 
Granollers que ho desitgin per tal de fomentar els valors d 'igualtat entre nens i nenes. 

Setè. La implementació d'accions de publicitat institucional que comuniquin la   necessitat i importància 
que té la conciliació familiar i la racionalització dels horaris per aconseguir una societat més justa , una 
millor qualitat de vida per tots i una major productivitat per a les empreses . .  

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

 Alcalde: Gràcies, anem a la següent

17171717....6666).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERCMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERCMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERCMOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I ERC ----AGAGAGAG----AM DE REBUIG AAM DE REBUIG AAM DE REBUIG AAM DE REBUIG A    
L’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A L’ACTUAL SITUACIÓ DEL’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A L’ACTUAL SITUACIÓ DEL’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A L’ACTUAL SITUACIÓ DEL’ACORD ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A L’ACTUAL SITUACIÓ DE    
CRISI HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS SIRIANSCRISI HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS SIRIANSCRISI HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS SIRIANSCRISI HUMANITÀRIA DELS REFUGIATS SIRIANS
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El Secretari llegeix la part dispositiva de la moció que es transcriu literalment a continuació : 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de 
Portaveus.
Europa està assistint a una gravíssima crisi humanitària provocada pel desplaçament de milions de 
persones que fugen de la guerra i el terror buscant un espai de seguretat, llibertat i respecte als Drets 
Humans. Aquesta crisi demana una acció sensible i solidària per part dels països de la Unió Europea. 
La política d’asil hauria de ser una política comú en aquest marc, comptant amb el compromís ferm 
dels estats membre.

El passat 14 de març es complien 5 anys de l’inici de la guerra de Síria. Una guerra que ha deixat ja, 
segons fonts de l’Observatori Sirià de Drets Humans i l’Acnur, més de 270.000 morts (entre els quals, 
gairebé 80.000 civils i més de 13.000 infants) i 12 milions de persones que han hagut d’abandonar les 
seves llars, entre ells gairebé 5 milions de persones que s’han refugiat a d’altres països, principalment 
emprenent rutes que condueixen a la Unió Europea.

Aquesta crisi humanitària esclatava el passat estiu de 2015, quan començaven a arribar, a través de 
Grècia per seguir la ruta dels Balcans, milers de persones fugint de la guerra. Moltes d’aquestes 
persones van perdre la vida creuant el Mediterrani per trobar una vida més digna. El 22 de setembre, 
la Unió Europea acordava el primer repartiment de refugiats entre els seus estats membres després 
de tensions entre aquests i escenes de mercadeig i negociació vergonyants entre estats que tenen 
entre els seus objectius existencials la defensa del benestar i la dignitat de les persones .

Des d’aleshores fins ara, l’arribada massiva de refugiats no s’ha aturat, i s’han produït reaccions per 
part d’estats membres de la Unió Europea que s’han negat a rebre refugiats, tancant les seves 
fronteres i vulnerant acords sobre Schengen. Aquesta política ha provocat que s’hagin acabat creant 
camps de refugiats com el d’Idomeni (Grècia) on prop de 12.000 refugiats malviuen en condicions 
infrahumanes a l’espera de l’obertura de les rutes d’arribada a la UE.

Finalment, el passat dia 8 de març el primer ministre de Turquia, Ahmet Davutoglu, el President del 
Consell Europeu, Donald Tusk i el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker van fer 
públic l'esborrany del preacord al que van arribar per tal de retornar a aquest país tots els refugiats 
que arribin de forma irregular a Grècia, a canvi de compensacions econòmiques. El text ha estat 
ratificat pel caps d'Estat i de Govern dels 28 Estats membres de la UE durant el Consell Europeu dels 
dies 17 i 18 de març, amb escasses modificacions.

Aquest acord no només genera una preocupació evident pel que fa a la seva legalitat, moralitat i 
impacte a llarg termini sobre el sistema de protecció internacional, sinó que, segons diferents experts, 
vulnera el dret internacional, la Convenció de Ginebra i diferents tractats europeus. El principi de 
no-devolució    és un dels pilars del dret d'asil: el Dret Internacional prohibeix als estats expulsar o 
retornar    una persona a un lloc    on la seva vida o la seva llibertat estiguin amenaçades,    o on pugui patir    
tortura,    un    tracte inhumà o degradant o altres vulneracions dels drets humans fonamentals. 

La preocupació persistent per retornar refugiats cap a Turquia enlloc de fer esforços incondicionals 
per reubicar i oferir maneres segures i legals d'arribar a la Unió Europea demostra fins a quin punt la 
gestió de la crisi s’està realitzat de manera inhumana, egoista i curterminista. 

La proposta que per cada refugiat sirià que sigui retornat a Turquia des de Grècia, s'oferirà asil a un 
altre que ja estigui en territori turc té profunds defectes tant morals com legals ja que no només 
deshumanitza les persones involucrades, sinó que també va en contra del principi de la solidaritat 
mundial i el sistema internacional de protecció dels sol·licitants d 'asil en negar-los-hi a les fronteres de 
la UE. A més, la manca de rutes legals i segures d'entrada converteix als refugiats en preses fàcils 
dels contrabandistes, els quals venen els seus serveis a través de vies il·legals d'entrada com l'única 
alternativa possible per fugir de la guerra i la desesperació . 

És urgent que la Unió Europea es replantegi la gestió de la crisi de refugiats i es comprometi 
fermament amb l'assistència tant financera com humanitària dels milers de persones que fugen de la 
guerra i el terror als seus respectius països. S'ha d'exigir solidaritat als estats de la UE per tal de 
reubicar el màxim nombre de refugiats possible sense obsessionar-se amb les xifres. A Europa hi 
vivim 500 milions de ciutadans. 1 milió de refugiats suposa un increment poblacional del 0,2%. És 
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possible trobar una solució a la crisi però cal el compromís, generositat i treball conjunt de tots els 
Estats membres.

Per tots aquests motius, el grup municipal de Convergència i Demòcrates i el grup municipal d’ERC-
AG proposem 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 ::::    

1111.-.-.-.- Comunicar al Govern de l'Estat la nostra tota i absoluta oposició a la ratificació de l’acord entre la 
UE i Turquia que estableix la possibilitat d’expulsions col·lectives de refugiats a territori turc o de 
qualsevol estat no membre de la UE.

2222....    Demanar al Govern de l'Estat que defensi fermament al Consell Europeu i en totes les cimeres 
europees que se celebrin el respecte i aplicació dels compromisos als que varen arribar els Estats 
membres de la UE el setembre de 2015 en matèria de repartiment i acollida de refugiats entre els 
estats. 

3333.-.-.-.- Exigir a la Unió Europea i sobretot als estats membres una solució urgent per tal de donar resposta 
a l’emergència generada per l’arribada massiva de refugiats de Síria i que impliqui abandonar la 
unilateralitat i a obrir seves fronteres, facilitar vies legals i segures d'entrada a la Unió Europea per als 
refugiats de manera coordinada, l’acollida de tots aquells qui legalment sol·licitin el dret d’asil i el 
control efectiu sobre el destí de l’ajut econòmic en favor dels refugiats, incloent una revisió del nombre 
de refugiats a acollir per cada país en funció de l’evolució de la situació en els darrers mesos i un 
increment del suport als països membres receptors i de trànsit de refugiats, així com un increment de 
les operacions de salvament marítim.

4444.... Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a apostar sense reserves 
per una política comuna d'asil i migració a nivell de tota la Unió Europea. 

5555.... Instar al Consell Europeu, a la Comissió Europea i al Parlament Europeu a obrir de manera 
immediata un programa amb dotació pressupostaria suficient per tal de crear un pla d'acollida a 
refugiats a l'abast de viles, ciutats i regions europees.

6666.... Demanar a la Comissió Europea que doti urgentment d'ajuda financera a Grècia per tal que pugui 
costejar el personal, medecines, tendes de campanya, mantes i assistència tècnica per a les 100.000 
persones que s’estima que es trobaran blocades a Grècia durant les properes setmanes.

7777.-.-.-.- Instar a les institucions internacionals a mediar per tal de posar fi al conflicte bèl·lic a Síria que ja fa 
més de 5 anys que dura.

8888.... Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre municipi que 
inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua catalana, el suport a 
l'ocupació, el lleure i activitats de socialització , això com l'habitatge, entre d'altres.

9999.... Canalitzar els diferents oferiments i iniciatives solidàries amb les persones refugiades de 
particulars, d'entitats i del propi Ajuntament a través de l'Inventari de Recursos que comparteixen els 
municipis de Catalunya amb el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades, per tal de poder 
coordinar el seu procés d'acollida i integració amb èxit amb el conjunt del país .

10101010.... Oferir la disponibilitat d'un habitatge de lloguer social durant 12 mesos al nostre municipi a través 
de l'esmentat Inventari de Recursos, per a l'acollida d'una família de persones refugiades.

11111111.- Fer arribar aquests acords al govern de la Generalitat, al govern de l’estat espanyol, al Consell 
Europeu, a la Comissió Europea i als diferents grups del Parlament Europeu. 

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per UNANIMITATUNANIMITATUNANIMITATUNANIMITAT ....
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 Alcalde: Moltes gràcies, següent,

17171717....7777).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA IMPLANTACIÓMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA IMPLANTACIÓMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA IMPLANTACIÓMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER A LA IMPLANTACIÓ    
D´UN SISTEMA DE SEGURETAT DEL TIPUS “IKANGURO” O SIMILARD´UN SISTEMA DE SEGURETAT DEL TIPUS “IKANGURO” O SIMILARD´UN SISTEMA DE SEGURETAT DEL TIPUS “IKANGURO” O SIMILARD´UN SISTEMA DE SEGURETAT DEL TIPUS “IKANGURO” O SIMILAR     

“iKanguro”, és un sistema de seguretat creat per tal de facilitar una identificació tant col·lectiva com 
individual. Aquesta eina ha estat qualificada de molt profitosa pels Cossos i Forçes de Seguretat, en 
aquest cas les policies locals dels diversos municipis on s’ha implantat i, en especial per part dels 
Mossos d’Esquadra.
 
El projecte “iKanguro” consisteix en una polsera intel·ligent, des de la qual es pot accedir a les dades 
del responsable del portador de la Polsera. L’accés a la informació de la polsera ses fa per mitjà de 
tres formes: la més ràpida i àgil, es trucar al 112 d’Emergències i ells contacten amb els Mossos 
d’Esquadra; l’altra, entrar mitjançant el portal web i posant el codi; i, per últim mitjançant el codi QR 
amb un smartphone. 

La informació que conté la polsera és una fixa amb les dades del col·legi i una variable, que en aquest 
cas conté la informació de la sortida concreta i les dades del tutor responsable de la mateixa . El temps 
de recuperació de les persones perdudes està comprès entre els 5 i els 8 minuts, dada que suposa un 
gran actiu i valor d’aquest sistema. L’últim exemple, el trobem a un cas real a la ciutat de Sitges, on un 
nen es va perdre en una excursió amb el seu col·legi i es va trobar en un termini de  5 minuts. 

Aquest sistema s’utilitza en diversos tipus de col·lectius. El més comú és per les escoles, casals de 
nens o esdeveniments de gran magnitud i acumulació de persones. Pel que fa a les escoles, quan 
s’organitzen sortides o excursions amb els alumnes, cadascun d’aquests porta la polsera amb el seu 
respectiu codi per tal d’ésser identificar en cas que es perdi del grup. D’altra banda, a nivell municipal 
quan a l’estiu es realitzen estades, colònies o casals per part de l’Ajuntament o entitats, també 
s’utilitza aquest sistema per tal de tenir identificats als nens . 

Un altre cas que cada cop és més sovint, és el d’identificar persones grans que pateixin la malaltia 
d’Alzheimer. En aquest supòsit, la persona també porta la polsera i en el cas que abandoni l’edifici o 
marxi de manera inconscient, pot ser identificat d’una forma ràpida. És utilitzat en residències de gent 
gran o centres hospitalaris i psíquics. 

Actualment el Sistema “iKanguro”, està funcionant en diferents municipis com a sistema de seguretat 
públic. Aquest és el cas, per exemple, de l’Ajuntament de Cornellà, on s’ha implantat aquest sistema 
per a totes les escoles públiques. Tanmateix, a l’Ajuntament de Vilassar de Mar i la Pobla de 
Montornès així com a escoles de Barcelona, Baix Llobregat o Centres d’Educació Especial com 
Special Olympics. També en diferents empreses del lleure Educatiu, com Fundesplai o la Fundació 
Pere Tarrès. 

El preu d’aquest sistema és de 6,5€ per nen i per any, amb totes les sortides incloses, una mitjana 
d’unes 8-10 sortides anualment, quedant finalment, en uns 70 cèntims per sortida i nen. 

És per això que entenem que avui en dia amb els avenços existents i per mitjà d’aquest sistema, seria 
quelcom positiu l’estudi i la posterior implantació d’una manera progressiva d’aquest sistema de 
seguretat per als nens de les escoles. Una mostra de la satisfacció de pares, mares, famílies i clients 
en general d’aquest sistema són els següents testimonis que apareixen en aquest vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=SNEgtoeWG8k 

Per tot això, el grup municipal Ciutadans Granollers proposa al ple els següents  acords:

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

1.    Informar a les diferents escoles de Granollers, tant públiques com concertades, així com a les 
diferents entitats infantils que puguin organitzar sortides o casals d’infants, per tal de donar a conèixer 
el sistema de seguretat tipus “iKanguro” i col·laborar en una possible implantació del mateix .
 
2. Estudiar la possibilitat d’implantar un sistema de seguretat “iKanguro” o similar de forma 
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progressiva per als nens de les escoles de Granollers .
 
3. Proposar a “iKanguro”, o una altra empresa que ofereixi una solució similar, la realització de un 
prova pilot de forma gratuïta amb la finalitat d’avaluar i valorar el servei i la seva posterior 
implementació després d´assignació mitjançant concurs   

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

 Alcalde: Moltes gràcies, anem a la següent,
 
17171717....8888).-).-).-).-    MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERCMOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC----AGAGAGAG----AM DE SUPORT AL BANCAM DE SUPORT AL BANCAM DE SUPORT AL BANCAM DE SUPORT AL BANC    
DDDD''''ADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVILADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVILADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVILADN PER LES IDENTIFICACIONS DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL ....

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

L'ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica. Una iniciativa per identificar 
els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir ADN pur dels familiars dels desapareguts, per 
tal que quan s’obrin fosses i es facin exhumacions de cossos es puguin identificar de forma ràpida i 
fiable.

El maig de 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya presentava a Barcelona la Llei  
de Memòria Històrica Catalana i les dues primeres exhumacions de fosses comunes fetes al país. No 
hi havia, però, cap pla definit pel que fa a la identificació de les persones desaparegudes. Aleshores, 
diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el 
testimoni genètic dels familiars encara vius, cada cop més grans i amb risc de desaparèixer, per 
assegurar les futures comparatives de l'ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels 
desapareguts.

El departament de genètica forense de la Universitat de Barcelona van assumir el repte i es van posar 
a treballar en la creació d’un protocol rigorós, però senzill i barat alhora, per fixar les mostres familiars 
en un banc genètic. Era el juliol de 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a d’altres països del 
món que han patit conflictes similars: .

El setembre de 2013, amb la inspecció en tota regla que els comissaris de l'ONU per les 
Desaparicions Forçades van fer a tot l’estat espanyol, des d’aquesta iniciativa es va forçar per part del 
Parlament de Catalunya una moció per posar a l’agenda del Govern el Banc d'ADN i la modificació de 
la Llei de Fosses. EI 19 de desembre de 2013 se’n va aconseguir l’aprovació per una àmplia majoria.

El passat 22 de juny de 2014, el grup que impulsa el Banc d'ADN per als familiars desapareguts a la 
Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte a través de Verkami. Amb el 
micromecenatge s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar 
a fer entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació de persones.

Per tot l'exposat anteriorment, es proposen els següents acords:

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER....    Mostrar el suport institucional de l 'Ajuntament de la Granollers a la iniciativa del Banc d'ADN 
per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra Civil .

SEGONSEGONSEGONSEGON....    Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d'ADN als ciutadans i ciutadanes del 
municipi de la Granollers amb, com a mínim les mesures:

 Organitzant conferències informatives sobre la iniciativa i divulgar el material audiovisual i de 
difusió del Banc d'ADN.
 L'enviament d'una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el municipi .
 La col·locació d'un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc d'ADN i 
altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts .
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 La formació i informació dels treballadors i treballadores de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o que 
atenguin la ciutadania, en general, per tal que puguin informar verbalment i en paper d'aquesta 
iniciativa, i facilitar així que els familiars que tinguin desapareguts puguin fer -se la prova d'ADN que ha 
de servir per identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar .

TERCERTERCERTERCERTERCER....    Vist que a la nostra comarca hi ha un gran nombre de desapareguts de la Guerra Civil 
[Joan Garriga i Andreu, Revolta i Guerra civil a la Garriga (Vallès Oriental), Argentona: Editorial 
L'Aixernador, edicions argentonines, 1986] estudiar, d’acord amb el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, la possibilitat de participar dels costos de les anàlisi i recollides de mostres, en forma de 
subvenció a les famílies.

QUARTQUARTQUARTQUART....    Informar d'aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, als 
membres de la Comissió d'Afers institucionals del Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i als impulsors del Banc d'ADN 
de Catalunya que gestiona les Desaparicions Forçades del període 1936-1977. 

Alcalde: Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha demanades intervencions. En tot cas començaria la CUP. 
Endavant, 

Senyor Navarro: Bé, voldríem comentar algunes coses totalment a favor de la Moció. Sí que voldríem 
parlar de la transcendència que té això des del punt de vista de les mancances democràtiques que té 
aquest país, i que formen part de l'anomenat pacte de la transició. Recordem que l'Estat espanyol és 
l'estat d'Europa que acumula més desapareguts, més de 100.000 persones. I això és un fet molt greu 
que ara, amb aquest banc d'ADN, i donades les noves tecnologies es pretén subsanar una mica. 
També voldria fer esment que l'any 2010, en una publicació que hi va participar la Núria Maynou i jo 
mateix, de Joan Garriga, hi ha una llista de les víctimes, que és molt més actualitzada. 

I en aquest sentit constatar que tot el que s'ha fet en aquest àmbit, no en altres, ha estat per iniciatives 
puntuals dels historiadors sense un suport institucional clar. Aleshores en aquest sentit creiem que és 
molt important doncs sobretot m'adreço als Grups d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió, 
doncs que en el Consell Comarcal se li doni la transcendència i la importància que això té, i des 
d'aquest punt de vista, des del Consell Comarcal es pogués crear un grup de treball. També voldria 
disculpar-me perquè aquesta intervenció estava pendent de la localització de les dades, de fet he 
parlat amb Joan Garriga avui, que m'ha acabat de concretar que les dades estaven en aquest llibre, i 
per tant les aportacions que podíem haver fet, doncs les hem deixat per ara, per la intervenció. 
Gràcies 

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

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si Ciutadans vol intervenir. Esquerra Republicana? PSC? Per tant 
passaríem a la següent moció. Endavant,
 
17171717....9999).-).-).-).-    MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PP PARA LA INSTALACIÓN DEMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PP PARA LA INSTALACIÓN DEMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PP PARA LA INSTALACIÓN DEMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PP PARA LA INSTALACIÓN DE    
PARQUES INFANTILES ADAPTADOSPARQUES INFANTILES ADAPTADOSPARQUES INFANTILES ADAPTADOSPARQUES INFANTILES ADAPTADOS     

Jugar es un derecho de la infancia , y por tanto los adultos y administraciones públicas  deben velar 
por su cumplimiento. Esta frase es la que proclamó la Asamblea General de las Naciones Unidas en  
el año 1959  y ratificó el Parlamento español en el año 1990.

Son muchos los niños que padecen  falta de movilidad por diferentes enfermedades o lesiones.
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Creemos que nuestros niños con discapacidad deben y tienen que poder tener la misma oportunidad 
que el resto de niños de Granollers de sentir la sensación de columpiarse igual que los demás niños la 
tienen , de poder sentarse en un asiento de columpio, de que noten el viento al balancearse y disfrutar 
de esa velocidad que sentíamos todos nosotros de pequeños al notar el viento en nuestras mejillas  .

Queremos que los niños con discapacidad de Granollers , puedan decir cuando sean adultos, las 
horas y horas que habían pasado en los parques de Granollers disfrutando columpiándose.

Creemos firmemente que nuestro ayuntamiento debe cumplir el articulo 14 de la Constitución 
española al igual que la legislación vigente sobre accesibilidad universal , permitiendo de este modo, 
crear parques infantiles accesibles , creando zonas de juegos inclusivos. 

Los espacios inclusivos en las ciudades constituyen un pilar de la accesibilidad y por tanto no hay que 
poner puertas ni límites a espacios que son públicos, puesto que tienen que estar pensados en plural.

Los Parques Infantiles Accesibles (PIA) son parques para todos, en los que se debe fomentar la 
igualdad de oportunidades y generando conciencia entre los ciudadanos. Pero sobre todo, permite a 
los niños divertirse con otros pequeños. 

De los 71 lugares de que dispone Granollers para parques infantiles , no hay ninguno que disponga de 
parques infantiles adaptados y en consecuencia los niños con discapacidad no pueden columpiarse 
en toda Granollers  porque no hay ni un solo balancín adaptado para ellos. 

Creemos que deben implantarse progresivamente los parques infantiles adaptados en la ciudad , 
porque son muchos los beneficios :

 Los juegos al aire libre, incrementan y refuerzan la autoestima.

 Permiten a los niños con discapacidad la relación de unos con otros, haciéndoles sentir a los 
pequeños de igual a igual y les activa de cara a la preparación de una vida adulta .

 Están especialmente recomendados para niños con dificultad auditiva, visual y motora por su 
gran versatilidad.

 Refuerza la integración y cohesión social con otros niños . 

 Pensamos que los momentos de parque son unos de los más importantes en la etapa infantil, 
puesto que se refuerza la integración con otros niños, básico para reforzar su autoestima y desarrollo 
de su personalidad. 

 Se necesitan juegos de integración,  juegos infantiles que puedan hacerlos servir a su vez tanto  
niños con y sin discapacidad , el objetivo es que todos compartan los mismos elementos. 

 Jugando aprenden muchas cosas en relación con los demás que sirven para su futuro como 
niño, como joven y como adulto. 

Sin lugar a dudas , sin columpios adaptados creemos que no habrá niños integrados.

Visto que en su II Plan Estratégico de Granollers uno de sus ejes y objetivos en los próximos años es 
la cohesión social y convertir la ciudad en un espacio urbano de calidad  .

Visto que dentro de su visión, valores y objetivos generales de la ciudad de Granollers del futuro, esta 
el centrar todos sus esfuerzos en potenciar una ciudad equitativa que vele por la igualdad de 
oportunidades y tambien la mejora integral de los espacios verdes urbanos ,de paseo y mejorando el 
diseño, accesibilidad y calidad de los espacios públicos .

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del PP de Granollers  somete al Pleno de la Corporación la 
aprobación de los siguientes acuerdos:

    Es proposa a lEs proposa a lEs proposa a lEs proposa a l ''''Ajuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en PleAjuntament en Ple ::::    
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1.-Exigir al Gobierno Municipal que se ponga en marcha la instalación gradual de  parques infantiles 
adaptados en Granollers .

2.- Que se prevea que durante esta legislatura se vaya instalando como mínimo 1 columpio infantil  
adaptado cada año en alguno de los parques y plazas con parques infantiles existentes.

3.- Que se garantice que los parques infantiles de nueva creación reunirán los parámetros de 
accesibilidad en la totalidad de las áreas y contarán con columpios y zonas de juego adaptadas .

4.- Que los juegos infantiles puedan incluir inscripciones en braille  . 

El Secretari informa que aquesta moció ha quedat    SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA
 
17171717....10101010).-).-).-).-    MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNINICIPAL DEL PP PARA LA INSTALACIÓNMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNINICIPAL DEL PP PARA LA INSTALACIÓNMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNINICIPAL DEL PP PARA LA INSTALACIÓNMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNINICIPAL DEL PP PARA LA INSTALACIÓN    
DE PARQUES BIOSALUDABLESDE PARQUES BIOSALUDABLESDE PARQUES BIOSALUDABLESDE PARQUES BIOSALUDABLES

La Organización Mundial de la Salud afirma que el ejercicio físico repercute positivamente en la salud.  

Que los programas de actividad física para mantener o mejorar la calidad de vida relacionada con la 
salud de la población causa efectos positivos en aspectos funcionales y  psicológico, protege las 
estructuras cerebrales contra los efectos del envejecimiento y reduce el riesgo de enfermedades .

Además de los aspectos mencionados anteriormente la actividad física en las personas mayores está 
asociada a mejores niveles de funcionalidad, un menor riesgo de caídas y una mejor función cognitiva. 
El ejercicio repercute en una mejora de la salud, reduciendo los efectos de las enfermedades 
crónicas.

Visto que España es uno de los países que presenta una mayor esperanza de vida, y la previsión es 
que las tasas de longevidad se incrementarán; la previsión para 2050 es de 85,4 años para los 
hombres y 92 años para las mujeres. Esto tendrá como consecuencia un rápido incremento de la 
población mayor. 

Visto que según IDESCAT , los datos de población de Granollers del padrón 2015, muestran que de 
los 60.101 habitantes  tenemos un 17% de población envejecida que supera los 65 años de edad, en 
concreto 10.022 personas .

Visto que en el II Plan Estratégico de Granollers aparece en el área de bienestar a las personas y 
cohesión  social una estrategia  orientada a  la promoción de los hábitos saludables .

Por esta razón, los conocidos como "parques biosaludables", son ideales para nuestra población 
adulta envejecida, para que practicar deporte al aire libre, disfrutando del tiempo de ocio de una 
manera saludable y sea físicamente activa las 24 horas al día y 365 días al año .

Por todo lo anterior, el Grupo Municipal del PP de Granollers  somete al Pleno de la Corporación la 
aprobación de los siguientes acuerdos:

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

1.-Exigir al Gobierno Municipal que se ponga en marcha la instalación gradual de parques 
biosaludables en los 16 barrios de Granollers .

2.-Que durante esta legislatura se vayan instalando como mínimo 2 parques biosaludables cada año . 

El Secretari informa que aquesta moció ha quedat    SOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULASOBRE LA TAULA
 
17171717....11111111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE ELMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE ELMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE ELMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PP SOBRE EL    
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CIERRE DE LÍNEAS DE PCIERRE DE LÍNEAS DE PCIERRE DE LÍNEAS DE PCIERRE DE LÍNEAS DE P 3333    EN LA PROVINCIA DE BARCELONAEN LA PROVINCIA DE BARCELONAEN LA PROVINCIA DE BARCELONAEN LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mucho antes de saberse cuando se abría el periodo de preinscripción para las escuelas infantiles, el 
departamento de Enseñanza de la Generalitat anunció el cierre generalizado, por cuarto año 
consecutivo, de líneas del primer curso de infantil en varias escuelas públicas catalanas .

Un hecho que se suma a que en los últimos tres cursos escolares en Cataluña se han cerrado 475 
grupos de educación infantil.

Esta nueva oleada de cierres ha tenido una repercusión inmediata en toda Cataluña por parte de los 
ayuntamientos, los grupos municipales, las escuelas y la comunidad educativa.

En el Baix Llobregat la propuesta de cerrar entre 23 y 30 líneas de P3 ha provocado una movilización 
general: Sant Boi de Llobregat aprobó una moción rechazando el cierre de las cinco líneas educativas 
que había propuesto del Departament. Finalmente se suprimirán dos, pero el consistorio ya ha 
avisado que la Generalitat prevé reducir hasta 10 líneas educativas en el municipio en los próximos 
años.

En Castelldefels el pleno del ayuntamiento aprobó una moción para pedir a Ensenyament que abra un 
espacio de diálogo con la comunidad educativa y los gobiernos locales para poder analizar los datos y 
adoptar las medidas que favorezcan “la educación, su calidad y el impulso hacia el éxito escolar” .

Por su parte, Gavà ha reclamado a la Generalitat que se replantee la decisión de cerrar una línea de 
P3 en una de las escuelas públicas de la ciudad, y le ha pedido que estudie cuáles son las 
necesidades educativas dl municipio.

En Sant Feliu de Llobregat la plataforma ciudadana ha iniciado una recogida de firmas para reclamar 
a la Generalitat que dé marcha atrás a su decisión de cerrar líneas de P3 en el próximo curso escolar 
2016-2017 que afectan especialmente a la escuela Miquel Martí i Pol .

También el pleno del Ayuntamiento de Esplugues aprobó por unanimidad una moción de urgencia 
para evitar la supresión de líneas de P3 de la escuela pública en el municipio. La moción recuerda que 
la ciudad ya ha sufrido el cierre de dos líneas de P3 en los últimos cuatro años.

De la misma forma se han aprobado mociones en Sant Andreu de la Barca o Esparreguera.

En el Barcelonès, en Badalona, donde en un primer momento se apuntaba a que se podrían cerrar 
entre siete u ocho líneas de P3, el pleno del ayuntamiento acordó, ya en diciembre, pedir a la 
Generalitat que no presuponga cierres de líneas antes de hora.

El Maresme ha sido, también, un punto caliente de movilización. En Cabrera de Mar, la escuela Pla de 
l'Avellà, la Asociación de Madres y Padres y el Ayuntamiento de la localidad han expresado su 
rechazo a la supresión de una de las dos líneas de P3 del centro educativo público del municipio. No 
hay que olvidar que esta escuela acoge también a niños de Vilassar de Mar. En una moción conjunta 
de los ayuntamientos de Cabrera de Mar y Vilassar de Mar se muestran contrarios, con datos en la 
mano, a las reducciones propuestas por la Generalitat.

De igual forma el pleno de Mataró, aprobó por unanimidad una moción para exigir a los Servicios 
Territoriales que no cierre ninguna línea de P3 de las planteadas por la Generalitat: Cirera, Rocafonda 
i Tomàs Viñas. Es más, el Ayuntamiento envió una serie de peticiones de planificación educativa 
basadas en el conocimiento de la realidad de los barrios que sólo ha sido parcialmente atendido tras 
las movilizaciones ciudadanas.

En Arenys de Munt, las familias de la Escola Sobirans mantienen activa la reivindicación para impedir 
la supresión de una línea de P3 tal como ya ha anunciado el Departament d’Ensenyament. Petición 
que se une a las tradicionales reivindicaciones de Arenys de Mar que han venido pidiendo la 
ampliación de una línea en el Joan Maragall.

En el Vallès Occidental las reivindaciones han comenzado por Castellbisbal que perderá una de las 
dos líneas de P3 que actualmente tienen en la escuela Els Arenys. Por su parte, en Terrasa la Ampa 
de la escuela Marià Galí ha protestado por el cierre de una línea de P3. Según las familias este cierre 



154

obligará a muchos a separar a hermanos para llevarlos a escuelas diferentes .

Lo mismo pasa en el Bages y el Berguedà. En Manresa, la escuela  Jaume Serra i Húnter del barrio 
de la Balconada tendrá una línia menos de P3 cuando la principal petición educativa de la ciudad es la 
construcción definitiva de la escuela Valldaura. Y en Berga  el pleno aprobó en enero una moción 
pidiendo a la Generalitat que reconsidere su decisión del cierre de líneas en el municipio .

En el vallés Oriental , las escuelas afectadas son una linea del centro Colegis Nous de Mollet, una 
linea del centre Jacint verdaguer de Canovelles, una linea del centro Mestres Munguet de Vilanova, 
una linea pendiente de saber de una escual de cardedeu, una linea del centro de sant jordi de 
montmeló y finalmente una linea del centro sagrada familia de la Llagosta.

La Generalitat ha justificado toda esta nueva oleada de recortes por motivos demográficos. 
Efectivamente, los nacimientos en 2013, fueron casi 6.000 menos en toda Catalunya, la mayor caída 
de la natalidad en lo que va de siglo. 

Pero esta excusa no tiene un fundamento pedagógico. Primero porque la bajada de natalidad que 
repercute en recortes en la educación infantil no tiene la misma traducción en una ampliación paralela 
en la educación primaria y secundaria que han tenido un incremento demográfico que hace que, en 
algunos casos, se produzca, ya, hoy en día, en una masificación de aulas.

Pero, además, este hecho, pone de manifiesto, el desconocimiento que tiene el Govern de la 
Generalitat de Cataluña y de su gente. Cataluña son sus barrios. El hecho de analizar la población 
infantil de manera exclusivamente cuantitativa olvida la realidad sociodemográfica de cada barrio, de 
cada colegio, de cada familia.

Hay barrios de Cataluña que necesitan aumentar los recursos sociales de atención ciudadana como la 
dotación educativa, los servicios sociales, los equipamientos sanitarios o la seguridad ciudadana.

Las necesidades socioeducativas no son sólo un número. Exige un conocimiento exhaustivo de la 
realidad de cada barrio. Y ese conocimiento lo tienen los ayuntamientos. La Generalitat no puede 
hacer oídos sordos a las peticiones de los alcaldes, de los concejales y de las corporaciones locales 
que conocen muy bien las problemáticas y necesidades de cada barrio.

Pero hace tiempo que la Generalitat de Cataluña no escucha al mundo local. Más interesada por la 
supuesta proyección internacional de su hoja de ruta, olvida al territorio, a la Cataluña real. 

Un ejemplo claro de esta falta de diálogo lo podemos ver en Mataró. Hace más de un año y medio que 
el Ayuntamiento facilitó a Ensenyament un documento con todas las peticiones educativas de la 
ciudad con un análisis pormenorizado de las necesidades educativas para dotar al municipio de una 
planificación educativa con previsión de cara a los próximos años .

La respuesta de la Generalitat fue cerrar tres líneas de P3 en las escuelas de Cirera, Rocafonda y 
Tomàs Viñas y, aunque ha anunciado la apertura de cuatro líneas de primero de ESO, en dos IES 
estarán ubicadas en barracones (Satorras y Thos). No ha sido hasta las movilizaciones ciudadanas 
que la Generalitat ha accedido a las peticiones del municipio y a retirar el recorte en P 3.

Pero además, la Generalitat olvida algo importante. Si bien es cierto que la planificación de P3 se 
tiene que ajustar a la evolución demográfica no hay que olvidar que éste es un elemento más, pues la 
demanda real sólo tiene que ver, en parte, con la demografía, ya que hay otras variables que afectan 
de igual manera: la capacidad económica de las familias, los movimientos demográficos etc. Una 
información que sólo se dispone, y de forma parcial, una vez que las familias han realizado la 
preinscripción.

Son en estos puntos en los que hay que basar una buena planificación: diálogo con el territorio, 
conocimiento de los problemas de los barrios y respeto a la libertad de elección de las familias. La 
falta de planificación e incluso una cierta improvisación se ha demostrado al retrasarse este año la 
preinscripción casi un mes (se hará del 30 de marzo al 7 de abril cuando el año pasado fue del 10 al 
17 de marzo).

Así, la Generalitat cronifica una situación generada por la crisis económica y olvida algo tan 
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importante como que la salida de la crisis tiene que aprovecharse para mejorar la financiación de los 
servicios de atención a las personas. Esta reducción demográfica tiene que ser vista como una 
oportunidad para mejorar las ratios de la educación infantil que, en muchos casos, en la actualidad 
están por encima de los 25 alumnos por aula.

No olvidemos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid las ratios oficiales de las escuelas 
infantiles son de 8 niños por aula en las aulas 0-1, de 13 en las aulas 1-2 y de 20 en las aulas 2-3.

Así mismo, a nivel europeo, la ratio en 2 años sólo es igual o superior a 15 niños por adulto en Lituania 
y Chipre situándose en el resto de países por debajo de los 10 niños por adulto. En Finlandia la ratio a 
los 3 años es de 15 alumnos por aula. Y aunque en Francia o Portugal también hay grupos de 20 
niños de dos años, la ratio de profesionales exige que haya más de dos educadores presentes en el 
aula. 

Por tanto, no se puede entender que ahora que iniciamos la recuperación y que los presupuestos de 
las administraciones comienzan a experimentar aumentos no se dedique esta recuperación a las 
políticas más importantes como la educación de nuestros hijos .

No hay que olvidar que la Generalitat ha sido la administración que más ha recortado en los servicios 
sociales, educativos y sanitarios. Los presupuestos comparados entre 2010 y 2014 dedicados a 
educación denotan que la Generalitat ha liderado estos recortes: 1.431 millones en cuatro años 
(nueve puntos por encima del resto de Comunidades Autónomas) seguido por Andalucía con 898 
millones. Es más, la recuperación no se ha traducido en el caso de la Generalitat en el retorno a la 
inversión precrisis: tan sólo estamos al 83% de los niveles precrisis cuando el resto de comunidades 
ya han recuperado un 92% en los presupuestos de 2016.

Y este recorte ha tenido su máxima expresión en P3. No hay que olvidar que la Generalitat de 
Catalunya fulminó de sus presupuestos la partida para las guarderías infantiles municipales: casi 100 
millones de euros de 2010 que desaparecieron de las cuentas autonómicas y que transfirió a las 
diputaciones y a los ayuntamientos toda la factura. Una factura que tenía que asumir al 50% con el 
mundo local y que ya había sufrido un primer recorte en 2013 al pasar la financiación de 1.800 euros 
por plaza a 875.

Todo este panorama representa la dimisión de la Generalitat de una de las principales políticas que 
afectan de manera directa a la equidad y la movilidad social tal y como apuntan los estudios 
sociológicos (Esping-Andersen advierte que el principal reto de los estados de bienestar del siglo XXI 
es el “poner en marcha un modelo que permita un beneficio sobre las inversiones en cualificación en 
el transcurso de los primeros años de vida del niño para sostener una política de igualación de 
oportunidades”) así como de la corresponsabilidad necesaria con el mundo local y con una 
planificación educativa equitativa social y territorial .

En los últimos días la Generalitat está cerrando acuerdos con municipios para dar marcha atrás al 
cierre de líneas de P3, pero el problema no acaba aquí. Necesitamos un marco estable que prohíba el 
recorte de líneas antes de comenzar la preinscripción y que, a la vez, institucionalice el diálogo entre 
administraciones como medio para poner en marcha la planificación educativa .

Es por esta razón el grupo municipal del PP de Granollers suscribe y  formula la siguiente MOCIÓN y 
proponen al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

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

1. Mostrar el rechazo a la decisión unilateral de la Generalitat de Catalunya del cierre de líneas de P3 
por todo el territorio de la provincia de Barcelona sin previa consulta ni diálogo con el territorio ni los 
ayuntamientos.

2. Apoyar y asesorar a municipios y consejos comarcales ante el Gobierno de la Generalitat en sus 
demandas de mantenimiento de líneas de P3 y de aumento de líneas en la educación primaria y 
secundaria.
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3. Instar al Gobierno de la Generalitat a:

a. Mantener la oferta de plazas de P3 del curso 2015-2016 y a no realizar ningún cierre de línea 
como mínimo hasta que se tengan los datos de la preinscripción.

b. Realizar los cambios normativos para evitar el cierre de líneas antes de la finalización de los 
períodos de preinscripción. 

c. Abrir un espacio de diálogo entre la Generalitat y las entidades municipalistas para revisar los 
criterios para la creación y cierre de líneas educativas que vayan más allá de un criterio demográfico y 
cuantitativo y que tenga en cuenta los aspectos sociales que finalice con un estudio municipio a 
municipio y barrio a barrio en la que se recojan la realidad de los centros educativos y sus entornos 
sociales y urbanísticos.

d. Actualizar el mapa escolar de la educación infantil de Cataluña conjuntamente con el mundo 
municipal que sirva de base a la planificación educativa de los próximos años en base a los criterios 
de calidad y de ratios internacionalmente reconocidos.

e. Realizar un estudio para reducir la ratio de la educación infantil hasta un máximo de 20 
alumnos modificando la legislación educativa actual .

f. Convocar a la Comisión Mixta de la Generalitat con las entidades municipalista para aprobar, 
de manera consensuada, de un nuevo sistema de financiación para la educación infantil que no 
cargue sobre los presupuestos municipales toda la responsabilidad .

g. Presentar un calendario de pago de las deudas pendientes de la Generalitat con las 
administraciones locales para el funcionamiento de las guarderías .

h. Trasladar este acuerdo a todos los grupos del Parlamento de Cataluña, al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a los servicios territoriales d'Ensenyament del 
Maresme-Vallès Oriental, al Consejo Escolar de Granollers, para su conocimiento y efectos. 

i. Así mismo emplazamos a todos los grupos parlamentarios de Cataluña  que presenten 
mociones en contra del cierre de aulas, a favor de la reducción de ratios y para la construcción de los 
centros públicos que garanticen una oferta de plazas públicas suficiente en todos los municipios .
 

Alcalde: I aquí també hi ha demanades intervencions. 

Senyor Navarro: Lamento l'hora però em semblava important, faré unes puntualitzacions ràpides. 
Primera, la moció demostra un desconeixement molt gran del tema, per exemple ens posa la 
Comunitat de Madrid com un exemple de les polítiques educatives a seguir. Barreja l'etapa de 0 a 3 
anys de les escoles bressol amb l'etapa de P3 a P5 que seria l'Educació Infantil. En segon lloc doncs 
parla de la llibertat d'elecció sense tenir en compte el que parlàvem abans precisament amb el 
Conveni amb l'UVIC, doncs que es finança amb diners públics escoles concertades, i que això suposa 
també una repercussió en els tancaments del P3. Recordem que del 67 tancaments i això no se'n fa 
esment 64 dels grups de P3 són públics dels que es tanquen, només 3 concertats, d'això no apareix 
res a la moció. 

També aprofita per fer propostes amb el caràcter recentralitzador que defensa doncs en aquest cas el 
Partit Popular, i evidentment que nosaltres estem en contra de les retallades que s'han viscut en 
l'àmbit educatiu, però no té en compte les que el Govern de l'Estat ha establert contra el Govern de 
Catalunya, i en aquest sentit també s'ha de tenir aquesta mirada més amplia. Recordem també per 
exemple, i no se'n fa esment a la Moció, els 30 milions d'euros que van a les escoles de l'OPUS, que 
segreguen per sexe, i per tant en aquest sentit també recordem doncs també recordem que el PP és 
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l'inspirador de la magnífica Llei Wert, que ara sembla que tota la resta de Grups estem decidits a 
retirar, i que suposa que deu ser un gran avenç educatiu donada la Moció i el que hem llegit en 
aquesta Moció. 

Alcalde: En tot cas el portaveu del PP ha tingut que absentar-se per motius familiars, i per tant no 
podrà fer la defensa de la seva proposta, en tot cas fer constar que no està a fora perquè li plagui, sinó 
per motius familiars. Algun altre Grup vol intervenir, no? Doncs, seguim amb mocions? Aquesta és la 
darrera? No pot ser.

El Secretari informa que aquesta moció ha estat     REBUTJADA per MAJORIA ABSOLUTAREBUTJADA per MAJORIA ABSOLUTAREBUTJADA per MAJORIA ABSOLUTAREBUTJADA per MAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb elsamb elsamb elsamb els    
vots favorables dels Grups Municipals Cvots favorables dels Grups Municipals Cvots favorables dels Grups Municipals Cvots favorables dels Grups Municipals C''''s i Ps i Ps i Ps i P;;;;    i els vots  en contra dels Grups Municipals  PSCi els vots  en contra dels Grups Municipals  PSCi els vots  en contra dels Grups Municipals  PSCi els vots  en contra dels Grups Municipals  PSC----CPCPCPCP,,,,    
CIUCIUCIUCIU,,,,        ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AM i CpGAM i CpGAM i CpGAM i CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA....

Alcalde: Bé, en tot cas, ara és el moment dels precs, preguntes i interpel·lacions.

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

Alcalde:  Algun prec per part de la CUP? Endavant 

Senyor Navarro: Ho sentim,

Alcalde: No, no, no ho senti gens.

Senyor Navarro: Bé, en teníem 4, un de fet, ens l'ha tret Esquerre Republicana. A veure, volíem fer un 
prec a l'Equip de Govern, en el tema de les treballadores de neteja, en la situació que ha estat 
denunciada. Entenem pel que han dit els representants dels sindicats que no hi ha hagut ni una 
intervenció de l'Ajuntament davant del Tribunal Laboral, ni s'ha fet, davant de la petició dels sindicats, 
una revisió dels plecs municipals de concurs . Entenen que afecta 60 treballadores, i com ha explicat la 
Regidora d'Esquerra Republicana, suposen un perjudici molt gran en les seves condicions laborals, 
faríem un prec a l'Equip de Govern o potser a l'Alcalde, no se a qui li pertoca, per tal que no es renovin 
més subcontractacions d'aquestes fins que no s'estudií els plecs, tal com també plantejava per altra 
banda el representant de Convergència i Unió, i sobretot que aquesta situació que nosaltres 
considerem indigna, i que s'està utilitzant els diners públics per enriquir a fortunes com la de 
Florentino Pérez, no caiguin sobre les esquenes, mai millor dit, d'aquestes noies sobretot, perquè són 
noies, doncs que estan patint aquesta situació, que tornem-hi considerem indigna. La segona, el 
segon prec que voldríem fer 

Alcalde: Si li sembla, potser en tot cas li pregunto a algun Regidor de l'Equip de Govern si té intenció 
aquest prec o  si en tot cas ho deixa per la Comissió Informativa. El senyor Terrades vol fer alguna 
observació? Endavant. 
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Senyor Terrades: Bé, en tot cas, el que fa l'Ajuntament és aplicar la Llei de Contractes del sector 
públic, que té com a objectiu regular el procediment de selecció, en aquest cas de l'empresari, o 
empresaris, contractistes, a l'hora d'executar les prestacions típiques de qualsevol contracte, en 
aquest cas, el de neteja. En aquí vam passar d'un contracte, o d'una contractista que pràcticament feia 
tota la neteja dels equipaments municipals a diverses empreses, segurament degut, aquesta és una 
dada que s'haurà de contrastar amb els responsables del moment en què es va prendre aquesta 
decisió. Debats que s'hi havien produït en aquest mateix ajuntament, on es reclamava que envers 
d'anar a grans contractes, allà on es pogués, hi haguessin, contractes més petits per tal de facilitar el 
fet que no només les grans contractistes poguessin entrar en aquest tipus de concursos. 

Els plecs que regulen la contractació, en aquest cas que estem parlant, el que ha de fer, bàsicament, 
regular l'objecte de la contracta, el que no pot fer és regular l'establiment de les obligacions 
empresarials, com és el cas del compliment dels convenis col·lectius. Correspon a un altre tipus 
d'autoritat, i a un altre tipus de procediments, el que sí que fa, el plec de clàusules o que han fet els 
plecs de clàusules administratives i tècniques que han regulat aquests contractes de neteja, és donar 
tota la informació sobre la subrogació de la, bàsicament, en aquest és veritat que són treballadores, 
de les seves dades, dels seus costos laborals, alhora de què els licitadors puguin formular la seva 
licitació. I acompanyar una dada, és a dir, el licitador o l'empresa igual que ha de saber, que ha de 
complir els convenis col·lectius, igual ha de saber que ha de pagar les quotes de la seguretat social, o 
complir alguna de les altres mesures que estiguin subjectes a l 'autoritat laboral. 

L'Ajuntament de Granollers, perquè he vist la nota de la UGT, que fa referència als plusos del Conveni 
col·lectiu, el que sí que ha obviat de dir, i aprofito jo per dir-ho, de què sí que l'Ajuntament de 
Granollers, al marge del Conveni col·lectiu que regula aquest sector, ell, l'Ajuntament sí que té aprovat 
un plus específic pels treballadors i treballadores del servei de neteja dels equipaments públics a 
Granollers, al marge del Conveni col·lectiu, que és una millora que en el seu moment es va introduir 
en aquesta concessió, i que les empreses concessionàries han de recollir . 

Alcalde: Molt bé. Jo en tot cas només afegir que fa uns mesos, el Secretari General d'UGT, ens va 
alertar dels efectes de la fragmentació d'aquesta contractació podia originar o originava, en la situació 
laboral de les persones, dones que treballen en aquest sector. I afirmo que s'estava parlant 
precisament d'aquests efectes i de com soluciona'ls amb l'Oscar Riu. Ho afirmo. Més qüestions? 

Senyor Navarro: Tenim un altre prec, que fa referència als camins públics transitables, segons ens 
hem pogut mirar en el POUM, en concret demanaríem a l'Ajuntament que es retirin els obstacles i els 
murs de formigó que hi ha en el camí de Can Ninou, i que es procedeixi a la restitució completa de 
l'acord del títol IV del Pla especial de gestió i protecció del patrimoni natural de Granollers pel que fa a 
uns terrenys que s'estan utilitzant per part del RAC per fer doncs no sabem si competicions o 
entrenaments, o algun tipus d'utilització vinculada a aquest món del motor que tant els apassiona, 
però que fan que aquest patrimoni natural no es pugui gaudir per part dels ciutadans i les ciutadanes 
de Granollers, quan en fan ús, com és un espai llunyà de la ciutat, en fem poc ús, nosaltres aquests 
darrers dies ens estem mirant tots aquests espais, i trobem unes tanques, fins i tot persones del RAC 
pròpiament que limiten l'accés de la ciutadania en aquests camins. Llavors en aquest sentit pregaríem 
que hi haguí la retirada, en aquests espais que obstaculitzant el pas dels vianants i de les persones.

Alcalde: En tot cas, si admet la meva persona com a vianant, dir-li que jo hi passo per allà, i que la 
tanca és transitable, no es pot passar en vehicle, però si pot passar a peu, vaja si admet el meu 
exercici físic, com una persona normal, sí. Per tant, li dic allò és transitable.

Senyor Navarro: Però hi ha barrat el pas
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Alcalde: Li dic que és transitable a peu, vostè em parla dels vianants. I en tot cas, aquest és un espai 
que el RAC utilitza en èpoques de fórmula 1, hi ha el càmping, des de fa unes dècades, sí, sí. En tot 
cas, simplement, li contesto, és transitable. No en cotxe, però si a peu.

Senyor Navarro: Em permet? Senyor Alcalde
 

Alcalde: I en bicicleta. Sí.

Senyor Navarro: Sí? El mes de març es va negar el pas a unes persones que hi volien passar. No era 
moment de Fórmula 1. Mirin-s'ho i pensin doncs en quin moment es fa

Alcalde: Si em permet dir-li que he passejat avui mateix amb la senyora Oliveres, doncs, que ho 
sàpiga, que he passejat, i que ningú m'ha impedit el pas En tot cas prendrem nota i ho estudiarem, per 
suposat. Més precs, més preguntes? 

Senyora Oliver: Sí, evidentment no podia ser d'una altra manera la possibilitat d'aprofitar, lògicament 
malgrat que som d'aquelles que pensem que el 8 de març és cada dia. Però sí que en tot cas és en el 
context del 8 de març la possibilitat de posar damunt del debat, i per tant buscar la centralitat de 
gènere dins de les polítiques també municipals. Lògicament no m'hi estendré, perquè una de les coses 
que estem comprovant avui mateix és que realment no estem tenint massa conciliació de vida, en tot 
cas, política familiar, en tot cas no només el tema de la conciliació, sinó el tema de la feminització de 
la pobresa, etc., etc.

És la crònica d'una pregunta anunciada, perquè ja li havia comentat a la Maria del Mar que li faria 
alguna pregunta relacionada precisament amb això, perquè és un tema que ens preocupa, el qual 
volem saber que s'està fent, bàsicament sobretot en el tema de la transversalitat de gènere, és a dir, la 
pregunta no va encaminada diguéssim al que, o al com, del Pla d'Igualtat, que això evidentment ho 
podem consultar al web mateix, sinó que realment el que ens preocupa és que d'alguna manera, 
entenem que aquesta centralitat de gènere ha de traspassar diguéssim totes les polítiques municipals 
i que per tant si s'està fent i com s'està fent aquesta mirada transversal de gènere, no només en la 
diagnosi de totes les polítiques que practiquem en aquest Consistori, sinó sobretot en l'avaluació final 
de totes elles. És una pregunta molt concreta. 

Alcalde: Sí, és una pregunta molt concreta, sí

Senyora Oliver: Sí, molt concreta i que evidentment

Alcalde: En tot cas, com que la regidora l'hi donaré menys d'una hora i mitja, per contestar, perquè 
efectivament, estem parlant d'un tema d'una importància cabdal, jo crec que no es pot despatxar en un 
prec i una pregunta, i en tot cas la senyora Regidora pot donar-li les pistes per seguir-ne per tal de 
seguir-ne parlant. Endavant. 



160

Senyora Sánchez: Tal com ha dit, i estava anunciada, jo si vol tinc 18 fulls per explicar-li, però de totes 
formes intentaré fer un resum, i quan vulguis i on vulguis et puc ampliar tota la informació .

Alcalde: En tot cas també, si em permet, per matisar, el precs i preguntes, són precs i preguntes sobre 
temes puntuals i de gestió, aquest podem considera'l puntual relativament, però en tot cas la senyora 
Maria del Mar González, té la paraula,

Senyora Sánchez: Sánchez

Alcalde: Sánchez 

Senyora Sánchez: Mira, aquest Ajuntament està compromès políticament en l'impuls de l'assoliment 
de l'equitat de gènere i de la defensa dels drets de les dones. Des de l'any 2000 aquest Ajuntament 
disposa d'una Regidoria d'Igualtat de gènere, el Centre d'Informació i Recursos per a dones és el 
servei que posa a l'abast la Regidoria d'Igualtat per impulsar, desenvolupar, implementar les polítiques 
d'igualtat de gènere. Des de les polítiques d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Granollers es 
treballa des de la transversalització de gènere, a partir de la qual, es pretén introduir la perspectiva de 
gènere en l'àmbit de treball.
 
Hi ha dos nivells d'intervenció clau per implantar la transversalitat de gènere a les polítiques públiques 
de l'Ajuntament. Una a través de canvis en el procediment de treball, que és el nivell metodològic i 
tècnic. Per dur a terme tota aquesta tasca, es va aprovar l'any 2013, el Pla d'Igualtat intern de 
l'Ajuntament, que està liderat per Recursos Humans, i és l'encarregat de la millora de l'organització 
interna, i per tant d'incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions internes, formularis i models 
interns, comunicació interna, i demès. I dos, a través de canvi de la dimensió estructural i organitzativa 
de la institució, és a dir, a nivell polític institucional. En relació a això, dir que aquests canvis s'estan 
introduint en la presa de decisions i es materialitzen en la paritat política, aquest Ajuntament, i més 
concretament el partit polític que el governa, que és paritari, i ho és des de l'any 2007. 

És un compromís polític que es va prendre des del partit al que represento i que es manté com una 
necessitat en l'organització política.

T'haig d'explicar el que és el Pla d'igualtat, perquè si no, no té sentit. La Regidoria d'Igualtat de 
gènere, a través del CIRD, és qui lidera el segon Pla d'Igualtat de gènere per la ciutadania. Aquesta ha 
estat l'eina, i és l'eina metodològica clau per implementar la igualtat de gènere en les polítiques 
públiques de l'Ajuntament de Granollers.
La principal estructura organitzativa responsable de garantir i fer visible la implementació, seguiment i 
avaluació de la transversalitat de gènere en la nostra administració municipal és la Comissió d'Igualtat 
de gènere, que està formada per Comitè rector, que és polític i està liderat per la Regidora d'Igualtat 
de gènere, i el Comitè estratègic, que és el directiu, i està format pel personal tècnic amb perfil 
directiu, cap d'àrea, de servei, etc., dels diferents àmbits d'actuació que compren el Pla Local 
d'Igualtat de gènere, i liderat per la tècnica en polítiques d 'igualtat que està al CIRD.

Aquest Comitè estratègic, sota el lideratge del CIRD, és el que ha portat el pes d'implementació 
d'aquest Pla d'Igualtat, aquest Comitè es reuneix entre 2 i 3 vegades a l'any, i entre les seves 
principals tasques són: establir les directrius del Pla de treball anual, és a dir, decidir les accions que 
des de cada servei s'implementaran en l'any en curs, i aquest Comitè també està encarregat d'establir 
les formacions que es volen dur a terme al llarg de l'any, formacions especialitzades en matèria de 
gènere. Totes aquestes formacions han estat a càrrec de la Diputació de Barcelona, però l'objectiu per 
part de l'Ajuntament tal com posa el Programa d'Actuació Municipal per aquesta legislatura és 
introduir la formació en perspectiva de gènere com una acció continua, estructural i necessària per a 
tot el personal de l'Ajuntament a nivell administratiu, tècnic i de direcció. Igualment, i quan sigui 
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necessari, es demanaran formacions a mida en funció del projecte o necessitat detectada. En aquest 
Comitè també s'ha informat i consensuat la seva participació en els projectes de gènere, que si vol li 
puc explicar, però seria molt ampli, i quan vulgui li puc fer detalladament quin són tots aquests 
projectes transversals.

També estem, tal com ja vaig informar, fent un estudi sociològic de la ciutadania, en vers les 
desigualtats de gènere que ens ajudarà a continuar aplicant polítiques de transversalitat. Un altre 
objectiu associat és l'obtenció de dades objectives, indicadors numèrics per completar el que seria 
l'Observatori de gènere, i tenir un coneixement acurat dels avenços que es vagin fent al respecte. Per 
ultim, una de les tasques que té aquest Comitè és fer el seguiment i avaluació del Pla, per dur a terme 
aquesta implementació de la transversalitat de gènere és necessari el treballar en xarxa, també en 
altres institucions supramunicipals, que la tècnica i la Regidora en polítiques d'Igualtat de gènere que 
l'Ajuntament realitza amb institucions supramunicipals com pot ser la Diputació o amb Universitats, 
amb altres ens locals, amb empreses, amb agents de la ciutat, i amb la ciutadania en general.
 
Altres projectes en els quals el CIRD ha participat i participa, introduint la perspectiva de gènere, són 
el Programa d'Actuació Municipal, el Pla Estratègic, el Pla d'Infància, el Pla de Joventut, en aquest cas 
és la persona encarregada  són les tècniques d'igualtat de gènere. A la participació en projectes de 
partenariat amb altres ajuntaments, institucions, i entitats en relació a la igualtat de gènere, també hi 
ha coeducació, urbanisme, una sèrie de projectes que li podia anar enumerant i explicant un en un, 
urbanisme, projectes de cooperació, hi ha diferents projectes en què es treballa, actualment també es 
treballa amb la revisió de l'actual Ordenança Municipal, es fa la revisió també en perspectiva de 
gènere. I per últim, també des del servei del CIRD, el Centre d'Informació i Recursos per a Dones, 
s'incorporà la perspectiva de gènere a través de l'assessorament tècnic en gènere a la resta de 
serveis municipals, en funció de l'àmbit del projecte aquest assessorament tècnic el fa la tècnica en 
polítiques d'igualat de gènere, o la tècnica comunitària en igualtat de gènere. 

Passo els diferents projectes. En aquests moments en alguns casos, perquè em deies que analitzes, 
en alguns casos encara és necessari fer un seguiment des del CIRD dels projectes transversals per 
tal de garantir que la perspectiva de gènere estigui en les diferents fases, la diagnosi, l'elaboració, la 
implementació i la valoració, però també és una evidència que el Servei de polítiques d'igualtat de 
gènere és reclamat cada vegada més, des d'altres serveis, per incorporar la perspectiva de gènere. 
Som conscients que ens queda molta feina per fer, però vull que quedi clar el compromís ferm i 
constant que aquest Equip de Govern ha assolit per avançar cap a una igualtat real i acabar amb les 
desigualtats entre dones i homes, aquest és el gran repte que tenim al davant, i com és reconegut, i 
hem dit moltes vegades, el volem assolir amb la col·laboració i la complicitat de tothom, de tots els 
homes, i les dones de la nostra ciutat, de vosaltres també, perquè només així serà possible fer-ho 
realitat. 

Alcalde: Moltes gràcies. Algun altre prec? Alguna altra pregunta?

Senyora Oliver: Bé, gràcies, agrairia que tot això se'ns passés, vull dir que en tot cas la nostra 
interpel·lació anava encaminada justament per aquest treball col·laboratiu que entenem que volem 
practicar, i sobretot partint de quelcom que entenc que és molt complicat en altres realitats .

Alcalde: Perdó, només, estem al torn de prec i preguntes i interpel·lacions, no genera debat

Senyora Oliver: Cert. Perdó, perdó.

Alcalde: No genera debat la intervenció de la regidora
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Senyora Oliver: Una pregunta també molt concreta, l'altre dia llegíem el 23 de març El9nou, apareixia 
una notícia relacionada amb les pistoles Taser. I enteníem que 5 policies, bé, llegíem que 5 policies 
locals diguéssim de la comarca, a Sant Fost entre altres, doncs començaven la Policia Local adoptar 
l'adquisició d'aquestes pistoles elèctriques. Lògicament, el debat està servit, perquè justament 
aquestes pistoles que des del Comitè de Nacions Unides contra la tortura justament va entendre que 
causaven un sever dolor que constitueix una forma de tortura, en aquest article del El9nou no sortia 
lògicament la Policia Local de Granollers, però en tot cas, donada la nostra preocupació, i donat que a 
nivell nacional, és a dir, la Generalitat s'està estudiant la possibilitat o no, per tant és quelcom que 
encara està en procés de debat, és a dir, la pregunta concreta, si des de l'Ajuntament de Granollers es 
té pensat o no, i quina és la determinació respecte a les pistoles Taser . 

Alcalde: No sé si el regidor vol intervenir, però en tot cas només dir-li que el regidor d'hisenda em 
recorda que no hi ha pressupost per comprar pistoles Laser, per tant

Senyor Rudy: Taser

Alcalde: Jo no hi entenc. És a dir, laser? En tot cas. Hi ha pistoles laser? Bé, en tot cas no hi ha previst 
introduir cap tecnologia que en aquests moments no estigui present a dintre del cos. Val? Si hi hagués 
alguna reflexió sobre el tema, la faríem i la compartiríem, només faltaria.
Per part d'Esquerra? 

Senyora Maynou: Bé, una pregunta molt concreta, és un tema que ens demanaven, bé, per qui no ho 
conegui, al Glisofat és un herbicida que es fa servir per a la gestió de parcs i jardins , i aquest herbicida 
està declarat potencialment cancerigen per part de l'OMS, i voldríem saber si l'Ajuntament de 
Granollers fa servir aquest herbicida, i en aquest afirmatiu, si es pensa eradicar el seu ús? Gràcies

Alcalde: Ara li passo la paraula a l'expert amb herbicides, senyor Camps, dic perquè jo... diré 
malament la paraula. Endavant

Senyor Camps: En tot cas és una pregunta molt tècnica i la contestarem al si de la Comissió 
Informativa, en tot cas sí que vam l'altra sessió, el dimarts passat vam adjudicar el nou contracte, i 
vam explicar quina era l'opció del Servei d'Espais Verds en aquest sentit dels herbicides, i la lluita 
contra les plagues, que és minimitzar al mínim l'ús d'herbicides i apostar per altres sistemes que són 
més biològics, i que es mostren també efectius. De totes maneres, sobre la pregunta concreta, la 
respondrem a la propera Comissió Informativa.

Alcalde: Més preguntes? Endavant

Senyor El Homrani: Res, és una pregunteta una miqueta amb línia de lo que preguntava la CUP i que 
s'havia situat sobre el tema de la situació de les treballadores subcontractades de la neteja a 
l'Ajuntament. És breu, amb lo qual tampoc demano un nivell d'extensió tan gran com el de la Maria del 
Mar, però és bàsicament saber, i a mi, sense fer judicis de valor sobre l'Informe i tal, que això cadascú 
se'l llegeixi i el pugui valorar, a mi em sobta una cosa: per què l'Ajuntament de Granollers no s'ha 
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presentat a cap dels requeriments que assisteixi en mediacions que li ha fet el Tribunal Laboral de 
Catalunya, entorn d'aquest conflicte? I especialment l'últim mes que hi ha hagut dos però les anteriors, 
per què no s'ha presentat? Quan la majoria d'ajuntaments encara que el conflicte no és l'ajuntament, 
no és ni empresa ni treballadors, es presenten en aquestes perquè estan afectats entorn de serveis, i 
em sobta i voldríem saber per quin motiu no s'han presentat a cap de les mediacions que ha sigut 
convocat per part del Tribunal Laboral de Catalunya? 

Alcalde: En tot cas aquesta seria una resposta jurídica, no sé si la vol fer els Serveis Jurídics o la vol 
fer directament el Regidor?

Secretari: Que tingui coneixement Alcalde, no ens ha citat cap vegada el Tribunal Laboral de 
Catalunya, que jo tingui coneixement. A lo millor Recursos Humans ho sap.

Alcalde: Senyor Regidor, vostè en tot cas, endavant

Senyor Terrades: A la Comissió Informativa de l'Àrea, encara no sé si és la meva o la de la Regidora 
Barnusell, ja veig que és mixta, respondrem a aquest tema, entrarem amb més detall. Ara, qui sol·licita 
la compareixença de l'Ajuntament, entenc jo, que no és Tribunal sinó que és la UGT. I el que em 
sobta, i el que em sobta, aprofundint en la resposta que també l'Alcalde li donava amb anterioritat, el 
que ens sobta, és de la Unió General de Treballadors del Vallès Oriental, que un cop detectats alguns 
problemes i havent-se fitxat un full de ruta per intentar esbrinar que és el que passava i quines eren 
les vies de solució, el secretari general de la UGT al Vallès Oriental haguí preferit doncs sortir a la 
foto, em sembla que algú ho deia abans, i per tant aquest no és el mètode de treball, un cop s'havia 
detectat el problema i s'estava cercant una via de solució. Si el que es pretén és donar munició, i no 
solucionar el problema de les treballadores, doncs cadascú sap a què està jugant.

Alcalde: Molt bé. Alguna altra pregunta? No? En tot cas

Frase no audible: ...

Alcalde: No, no, escolti, com que consta en acta. No, no li ha fet cap al·lusió, ha dit que la situació. Per 
contradiccions? Doncs... quina és la contradicció?

Senyor El Homrani: Sí el senyor Terrades no sap com funciona el Tribunal Laboral de Catalunya, 
prego que no faci afirmacions en un Ple, sense saber que el Tribunal Laboral de Catalunya és un 
tribunal de mediació, té mediadors nomenats per totes les parts, i aquests mediadors tenen caràcter 
de mediador, no formen part de cap part, vull dir, són nomenats per totes les parts, patronals, 
sindicals, administració, però en el moment en què fan un requeriment no ho fan en nom de cap.

Alcalde: Senyor El Homrani, li agrairem, el senyor Terrades segurament li agrairia que l'il·lustrés vostè 
amb els seus coneixements a la Comissió Informativa, tenint també els experts, que són els Serveis 
Jurídics de la casa, perquè ara entraríem en un debat jurídic, i jo no posaré al Secretari en aquesta 
tessitura, hi ha un espai que és la Comissió Informativa, el senyor Terrades s'ha ofert de parlar-ne i 
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per tant tampoc es tracta de què entrem aquí en disquisicions de caràcter jurídic . S'ha fet una pregunta 
i s'ha contestat. Més preguntes? Més preguntes, no?
Alguna pregunta? Endavant senyor Vila,

Senyor Vila: Només una breu, amb el que portem de mandat, aproximadament un terç dels diferents 
Consells de participació encara no s'han reunit, i llavors demanar que s'acceleri aquest procés, perquè 
s'acabin de reunir tots, i especialment alguns no fa només en aquest mandat, sinó que fa força més, 
tot i que tots són importants. Interessar-me especialment per dos, un d'ells el Consell de Joventut, que 
hi tinc especial carinyo, vaig contribuir a fundar-lo, fa, a crear-lo, fa molts anys, quan se'm podia 
considerar jove. I el segon el Consell de la Societat del Coneixement, perquè crec que és oportú tenir 
en compte el Conveni amb la Fundació Balmes que aquest Consell a més a més es reactivi . Aprofitant 
que ha passat la setmana santa, ressuscitar el Consell Universitari que existia en l'anterior mandat i 
que va desaparèixer, no és qüestió de crear-ne un de nou, però incorporar-lo en el Consell de la 
Societat del Coneixement, ja que hi ha hagut aquest Conveni. El fet de vincular el Consell Universitari, 
veig que l'Alcalde em feia així amb el cap, nosaltres entenem que la Universitat té un aspecte més 
enllà de la docència, sinó del desenvolupament d'aquesta, del coneixement.

Alcalde: En tot cas, en primer lloc ens hem d'alegrar que no havent passat ni un any del mandat, 2/3 
dels Consells de participació ja s'hagin posat en marxa. I en tot cas dir-li que pel que fa al Consell de 
Joventut la Regidora està proposant una reformulació, que l'està treballant amb les organitzacions 
juvenils, com probablement vostès ja saben, en tot cas ella està fent aquesta feina, pel que al tema del 
Consell Universitari la proposta del Regidor és fer-ne una reformulació, jo crec que en alguns 
moments ja l'ha començada a explicar fins i tot. I pel que fa al tema de la Societat del Coneixement 
recordem que tenia un caràcter supralocal i hauríem d'acabar de veure si el conjunt de municipis que 
l'integren tenen interès a seguir treballant amb nosaltres o no. Aquesta seria la resposta.
Més preguntes?
Quedem a disposició de les persones que ens acompanyen, per si volen fer alguna pregunta? Doncs 
aixequem la sessió.

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

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