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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMEROACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA NÚMERO     4444    DEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓDEL PLE DE LA CORPORACIÓ

DiaDiaDiaDia::::        26262626    dddd''''abril deabril deabril deabril 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
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. Oriol Vila Castelló
Sr. Josep Maria Noguera Amiel

Alcalde: Molt bona tarda a tots i totes, donem inici a la sessió plenària del mes d'abril. Se'ns ha 
comunicat l'absència del Josep Maria Noguera, i perdó, no sé, senyor Sastre, el senyor Vila vindrà?  
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Senyor Sastre: Arriba tard.  

Alcalde: El senyor Noguera no. Molt bé, per tant en tot cas doncs amb l'absència del senyor Noguera 
justificada iniciem la sessió plenària . 
Sobre l'acta hi ha alguna qüestió, no? Per tant donem per aprovada l'acta  

 
1111).-).-).-).-APROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE LAPROVACIÓ DE L ''''ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIAACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA     29292929    DE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ DEDE MARÇ 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 29 de març de 2016, i no havent-hi cap s'aprova per unanimitat dels regidors i 
regidores assistents. 

Alcalde: Passem a la Comissió Informativa de, perdó, passem ara als elements de control i 
fiscalització pel Ple dels òrgans de govern de la Corporació . Endavant senyor Secretari, 

2222).-).-).-).-CONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ ICONTROL I FISCALITZACIÓ PEL PLE DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA CORPORACIÓ I,,,,    
EN CONCRETEN CONCRETEN CONCRETEN CONCRET,,,,    DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LESDELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN LES    
SESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROSSESSIONS NÚMEROS    9999    AAAA    13131313,,,,    CORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIESCORRESPONENTS ALS DIES    1111,,,,    8888,,,,    15151515,,,,    22222222    IIII    29292929    DE MARÇDE MARÇDE MARÇDE MARÇ,,,,    
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, per tant restem assabentats, i passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern 
i Economia, senyor Secretari, el punt número 4,  

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

4444).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A 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    13131313////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

El Secretari explica de forma resumida el contingut del dictamen que es transcriu literalment a 
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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 669.669,75€, al qual se li ha 
assignat el codi d'expedient MC AJT 13/2016.

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 13/2016 de modificació del Pressupost de 
l'Ajuntament per suplement de crèdits per un import de 669.669,75€, 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: Moltes gràcies, 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    15151515    vots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSCvots favorables dels Grups Municipals PSC ----CPCPCPCP    ((((13131313))))    
i Ci Ci Ci C''''ssss    ((((2222))))    iiii    8888    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU     ((((2222)))),,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    ((((1111).).).).
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Alcalde: passem al punt número 5 que és un donar compte d'un nomenament pel procediment de 
màxima urgència, senyor Secretari té la paraula,  

5555).-).-).-).-DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIADONAR COMPTE DEL NOMENAMENT PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIADONAR COMPTE DEL NOMENAMENT PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIADONAR COMPTE DEL NOMENAMENT PEL PROCEDIMENT DE MÀXIMA URGÈNCIA    
PREVIST A LPREVIST A LPREVIST A LPREVIST A L''''ARTICLEARTICLEARTICLEARTICLE    291291291291    DEL DRECRET LEGISLATIUDEL DRECRET LEGISLATIUDEL DRECRET LEGISLATIUDEL DRECRET LEGISLATIU    2222////2003200320032003    DEDEDEDE    28282828    DDDD''''ABRIL DE LA LLEIABRIL DE LA LLEIABRIL DE LA LLEIABRIL DE LA LLEI    
MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAMUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAMUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYAMUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE CATALUNYA

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

Atès que en data 10 de març de 2016 es va aprovar la resolució de la Regidoria d'Hisenda i 
Recursos Humans número 1631/2016 de nomenament pel procediment de màxima urgència.

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

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-    Donar compte de la Resolució del Regidor d'Hisenda i Recursos Humans núm. 1631/2016 
relativa a contractar al senyor Oleguer Amorós Mèlich, com a professor de Cicle Formatiu de Grau 
Superior, de laboratori clínic i biomèdic , la part dispositiva de la mateixa és la següent: 

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.-Declarar de màxima urgència el nomenament d'una persona com a professor/a de Cicles 
Formatius de Grau Superior de laboratori clínic i biomèdic.  grup de classificació A1, de l'Institut 
Escola Municipal de Treball, amb règim d'interinitat i amb caràcter de substitució per causa baixa 
per incapacitat temporal fins que finalitzi la baixa per incapacitat temporal o com a màxim fins la 
finalització el curs escolar  2015-2016.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.-  Nomenar funcionari interí al senyor Oleguer Amorós Mèlich com a Professor del Cicle 
Formatiu de Grau Superior de laboratori clínic i biomèdic, de l'Escola Municipal de Treball, amb 
complement de destí 24 i complement específic 46,  pel procediment de màxima urgència previst a 
l'article 291 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, per a substituir a la senyora Montserrat Mata Cubells fins que finalitzi la baixa per 
incapacitat temporal o com a màxim  fins la finalització del curs escolar  2015-2016.

TercerTercerTercerTercer .-..-..-..-.Autoritzar i disposar la despesa complementària  que suposa el nomenament del senyor  
Oleguer Amorós Mèlich des del 14 de març fins el 31 de juliol de 2016, pels imports i a les 
partides que es detalla a continuació:

J4105/32410/12000 ( AD 1595 ):   5.641,43.- euros
J4105/32410/12100 ( AD 1598 ):   2.940,48.- euros
J4105/32410/12101 ( AD 1559 ):   3.270,80.- euros
J4105/32410/16000 ( AD 0154 ):   3.742,90.- euros

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

CinquèCinquèCinquèCinquè....- Comunicar aquesta resolució a les persones interessades.

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



169

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 . 

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

Alcalde: En tot cas restem assabentats d'aquesta disposició i passem a la Comissió Informativa de 
l'Àrea de Territori i Ciutat, el punt número 6, és un dictamen a partir del qual es proposa la pròrroga del 
Pla de mobilitat urbana, senyor Secretari  

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

6666).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL PLA DE MOBILITAT URBANADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL PLA DE MOBILITAT URBANADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL PLA DE MOBILITAT URBANADICTAMEN RELATIU A APROVAR LA PRÒRROGA DEL PLA DE MOBILITAT URBANA

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

1r. En data  30 de juny  de 2009, per acord de Ple es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana de 
Granollers, publicat al   BOP, número 179 de 28 de juliol de 2009 i en el DOGC número 5438 de a 7 
d'agost de 2009.

2n. Granollers va ser la primera ciutat catalana a tramitar el seu Pla de Mobilitat Urbana d'acord amb 
la Llei  9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, que estableixia  l’obligatorietat per ser:
- Un municipi de més de 50.000 habitants i que per tant, ha de prestar servei de transport col·lectiu 
urbà de viatgers. 
- Ser capital de comarca 
- Ser un dels 40 municipis inclosos dins la zona de protecció especial (decret 226/2006) del Pla 
d'actuació per a la millora de la qualitat de l 'aire.   

3r. Els objectius que persegueix el Pla de Mobilitat Urbana són:

- realitzar una diagnosi actualitzada del sistema de mobilitat a l'àrea urbana de Granollers, 
incorporant específicament a través d'un procés participatiu, les percepcions dels problemes per 
part de la ciutadania.

- proposar els objectius i les estratègies que han de guiar la planificació de la mobilitat al 
municipi.

- proposar actuacions concretes que desenvolupin els objectius i les estratègies del pla, 
formulant un programa d'actuació a 6 anys.

- establir els indicadors i l'avaluació del pla, així com l'avaluació ambiental estratègica d'acord 
amb el departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.

4t. El Pla va ser sotmès a avaulació ambiental de plans i programes i va comptar amb la resolució de 
conformitat a la memòria ambiental emesa per la Direcció General de Polítiques Ambientals i 
Sostenibilitat del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el 4 de maig de 2009.

5è. La vigència del pla és de 6 anys (2009-2015), al termini  dels quals és necessari efectuar-ne la 
revisió i posta al dia per tal d'avaluar el grau d'acompliment i l'eficàcia de les actuacions realitzades, i 
definir les mesures que s'hi han d'incorporar a partir d'aquest moment.
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6è. En data 3 de juliol de 2015, es va adjudicar a l'empresa Estudis, Projectes i Mobilitat SCP, la 
redacció de la revisió del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi de Granollers, treballs que, 
d'acord amb els tràmits previstos en la llei de la Mobilitat , s'han de completar al llarg de 2016.

7è. El cap del Servei de Mobilitat, en data 31 de març de 2016, ha emès informe en el qual proposa la 
pròrroga del Pla de Mobilitat Urbana fins a l 'aprovació definitiva dels treballs de revisió que han d'estar 
completats i aprovats definitivament dins d'aquest any 2016.

Fonaments de dretFonaments de dretFonaments de dretFonaments de dret

Article 9 de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat, relatiu als plans de mobilitat urbana.

Article 4 del Decret 362/2006, de 3 d'octubre, d'aprovació de les directrius nacionals de mobilitat .

Article 25.2g) de la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, sobre 
competències municipals  en mobilitat.

Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local i  l'article 52 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, que estableixen les competències del Ple.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- Prorrogar el Pla de Mobilitat Urbana de Granollers, aprovat pel Ple de l'Ajuntament en data 30 
de juny de 2009, fins al 31 de desembre de 2016

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Notificar aquest acord a l'ATM i al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Publicar aquest acord, en el BOP, en el DOGC i en l'etauler de la Corporació.

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

Alcalde: Moltes gràcies. El regidor de Mobilitat en farà la presentació. Endavant senyor Segovia, té la 
paraula,  

Senyor Segovia: Sí, gracias señor Alcalde, disculpen esta voz, el resfriado que llevo encima... 
Brevemente, o quizá no tan breve porque para este punto del orden del día que llevamos hoy a 
aprobación, dudaba que tipo de presentación tenia que hacer, porque prácticamente y como habíamos 
comentado  en Comisión Informativa podría presentarlo en dos frases, ya que la necesidad de esta 
aprobación de la prórroga del PMU, su principal  motivo es puramente funcional, casi de tramite, ya 
que como explicamos  uno de los requisitos para optar a la subvención que concede el Estado para 
financiar el transporte urbano, es disponer de un Plan de Movilidad vigente. 

La vigencia del actual, como saben, es de 6 años, del 2009 al 2015, por lo que al acabar el plazo 
legal, es necesario realizar su revisión y puesta al día para así evaluar el grado de cumplimiento y la 
eficacia de las actuaciones realizadas y definir las medidas que se han de incorporar a partir de este 
momento.

Pero consideraba, que es un tema tan importante para las ciudades en general y para la nuestra en 
particular, que merecía hacer también una reflexión sobre donde estamos, y especialmente intentar, y 
ese es mi animo, animar a la ciudadanía a discutir durante los próximos meses el camino a seguir 
respecto a este tema.
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Durante estos últimos días para preparar esta intervención, he revisado algunas de las cosas que 
hemos ido diciendo todos respecto a la movilidad en la ciudad desde que se iniciaron los trabajos 
previos en el 2005, hasta el pleno del mes de junio de 2009 que fue la fecha en la que aprobamos 
definitivamente el Pla de Mobilitat Urbana de Granollers .

Decía allá por el 2008, que el Pla de Mobilitat era una guía para la administración, pero también para 
la ciudadanía, ya que el éxito en su aplicación dependía del compromiso de todos los que nos 
movemos por la ciudad. Y que sin ese convencimiento y compromiso, ese documento sería bueno 
como herramienta de consulta pero que no cumpliría con el objetivo para el que se redactaba.

Y de aquellas consideraciones, aquellas ideas, aquellos anhelos para nuestra ciudad que quedaban 
reflejadas en los diferentes documentos que acabaron confeccionando el Pla de Mobilitat Urbana.  Un 
plan concretado en 38 puntos que se agrupaban en 10 apartados, como eran:
Peatones, circulación de vehículos privados, aparcamiento de vehículos privados, transporte público, 
bicicletas, distribución urbana de mercaderías, etc.

Sin duda, es grato comprobar que un buen número de aquellas actuaciones previstas, pasados unos 
años se han ido convirtiendo en realidad. Quedan otras por hacer, es cierto. Conceptos entonces 
extraños como jerarquización viaria, tipologías de aparcamiento, zonas 30 o de prioridad invertida, ya 
son conceptos que tenemos interiorizados y cada vez de manera más transversal a la hora de 
redefinir los diferentes espacios de la ciudad.

No trato con esto de hacer un relato triunfalista, ya que soy consciente de que si bien se ha avanzado  
bastante, aún quedan muchas más cosas por hacer. Pero sí que creo que es justo reconocer que son 
importantes y diversas las actuaciones realizadas hasta el momento que nos permiten ir visualizando 
la ciudad que somos y lo que es más importante la que queremos seguir siendo.

Ahora nos toca trabajar para renovar este compromiso con nosotros mismos. De hecho ya hace 
meses que se está trabajando para recabar los datos con los que elaborar los estudios previos para la 
revisión del nuevo Pla de Mobilitat Urbana de Granollers 2017-2023, ya que como nos ocurrió al inicio 
en la que junto con Barcelona, fuimos la primera ciudad en redactar nuestro plan de movilidad, ahora 
nos toca ser de los primeros en renovarlo.
 
Pero los primeros datos que conocemos de la diagnosis efectuada durante los últimos meses de  2015, 
nos indican que en los últimos 9 años (ya que la comparativa se hace en relación a los datos 
recogidos entre el 2006 que fue cuando se empezaron los trabajos previos y el 2015), que pese a 
haberse incrementado un 12% el número de viajes globales entre Granollers y el exterior, la 
proporción de los desplazamientos en vehículo privado disminuye. Pasando de un 42'5% en el 2006 a 
un 36'2% en el 2015. Y los viajes en transporte público han aumentado del 8% al 11'8% en el total de
desplazamientos.

Pero en el interior de la ciudad, los datos aún son más relevantes porque aunque los viajes diarios 
únicamente han crecido un 2%, la manera de desplazarse están variando significativamente: el modo 
«a pie» así, entre comillas, ha pasado del 71% (una cifra de partida ya muy alta), al 78'8%.
Y el vehículo privado ha pasado del 26'2% en el 2006, al 17'7% en el 2015.
La bicicleta pasa del 0'4% al 1'3% y el transporte público del 2'4 al 2'2%.

Es obvio, aunque sea pronto para analizar estos datos, que aquella apuesta por favorecer al peatón 
respecto al vehículo privado está dando sus frutos. Pero como decía, nos toca seguir trabajando.

Nuestro PMU, no es, ni creo que deba ser igual que un plan urbanístico que sea inflexible y detallado 
hasta la máxima expresión. Es y ha de seguir siendo un documento que apunte criterios 
consensuados a los que debemos orientar los movimientos de las personas en la ciudad 
independientemente del modo de desplazamiento que opten para hacerlo.

Por eso, y mientras acordamos como ha de ser esta renovación, finalizamos de recabar la información 
previa y se convocan las diferentes mesas de discusión a través del Consell de Mobilitat para que este  
nuevo Plan sea lo más participativo posible, solicitamos esta prórroga ya que entendemos que todavía 
es un Plan plenamente vigente. 
Y como decía y repito aun nos quedan muchas cosas por hacer.  
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Alcalde: Molt bé, no sé si hi ha intervencions o no. En tot cas per. Sí? Perdó. En tot cas no s'havia 
anunciat a la Junta de Portaveus, però en tot cas,  

Senyor Navarro: Molt bé, nosaltres

Alcalde: A veure, si obrim un torn  

Senyor Navarro: Perdó, perdó  

Alcalde: Primer preguntem si el Partit Popular vol parlar?  

Senyor Moya: Gràcies senyor Alcalde, bona nit a tots i totes. Bé, com deia el Regidor, doncs votarem 
a favor d'aquesta pròrroga però entenem i el que desitgem és poder treballar l'abans possible amb el 
pròxim Pla de mobilitat, perquè com bé deia ja té 6 anys, i creiem que ho hem d'actualitzar el més 
urgent possible, i fer un millor Granollers, i sobretot un Granollers molt més habitable. 

Alcalde: Moltes gràcies. Ara sí, senyor Navarro té la paraula  

Senyor Navarro: Molt bé, doncs gràcies. Aquesta setmana han sortit unes dades en els mitjans 
nacionals, i en els mitjans comarcals que ens haurien de preocupar i sobre els quals no sé si hi havia 
algun Grup que es plantejava reflexió, nosaltres sí, El 9nou diu que Granollers i Mollet superen els 
límits de contaminació per partícules a causa del trànsit , entenc que trànsit i mobilitat són sinònims.

La contaminació s'enquista a Barcelona. En el mapa no es veu prou bé, surt Granollers, aquests és un 
tema que venim treballant de lluny, i em sobta que aquest Equip de Govern, que porta molts anys 
governant la ciutat, no s'hagi plantejat doncs el Pla de Mobilitat com una eina per mirar de solucionar 
tot aquest tema, que ja hem anat comentant en els anteriors plens i que fa referència doncs a la 
contaminació doncs en aquest cas totalment vinculada al tema del trànsit. Creiem que aquest és un 
tema en el qual doncs no s'hi han posat tots els mitjans, hem trobat molt poques actuacions fins ara. 
Segurament em diran que un Pla de mobilitat en 6 anys té prou temps perquè es faci una pròrroga, 
nosaltres pensem que donat aquest problema de contaminació vinculada totalment al tema del trànsit, 
com demostra l'informe que s'ha publicat aquesta setmana, i en el que els mitjans fan referència, 
obligaria a què hi hagués una urgència a l'hora de plantejar-se els temes.

Estem aprovant una pròrroga que ens porta fins al 31 de desembre del 2016 a la vigència de l'actual 
Pla de mobilitat, i per tant vol dir que estarem dos anys, fins a mitjans del 2017, es comencin a 
implementar algunes mesures, En aquest sentit per nosaltres la ciutat hauria de ser molt més 
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ambiciosa, reconèixer que tenim un problema molt greu, molt greu recordo, dades de l'OMS, etc., 
respecte a la mortalitat associada al trànsit, a la contaminació atmosfèrica, i que provoquen doncs 
serioses malalties. Sobre això nosaltres és que anem insistint, però ens trobem que es van reproduint 
els documents, i els estudis, etc., amb una lentitud per nosaltres excessiva, i entenem en aquest sentit 
que no ajudem a la ciutat. També ens preocupen projectes que s'han plantejat des del Govern, per 
exemple doncs el PDU del Circuit que resulta que no generarà gens de contaminació, el 
desdoblament de la C-17, que segons vostès era un projecte estratègic que afecta el trànsit de la 
ciutat, i que segons sembla tampoc, també ajudarà a disminuir la contaminació. Etc., etc.

També volíem recordar, doncs vam demanar en Comissió en el Regidor i ens ha respost molt 
atentament, la Moció que vam aprovar en el Ple de febrer, llavors en aquest sentit, hi ha una moció 
doncs que el Regidor Albert Camps ens comentava que el mes de març a Secretaria es va passar al 
Govern de la Generalitat, i en aquest cas demanaríem als Grups de Convergència i d'Esquerra 
Republicana que estan en el Govern, que transmetin en al Govern, com a mínim la preocupació 
d'aquest Ple, que ho vam aprovar de manera unànime com a Moció, en tot el tema del trànsit de la 
Ronda Sud, que és un dels problemes més importants de la Ciutat.

Per tant, lamentem que es produeixi aquesta pròrroga, creiem que és un tema urgent que s'hauria de 
plantejar de manera immediata i votarem en contra. Malgrat això demanaríem al Govern, que tot allò 
que pugui fer de manera immediata per intervenir en aquest tema, que torno a insistir, des del nostre 
punt de vista, i de la gent que ens està donant-nos suport, és molt urgent, i és molt greu, doncs que hi 
prenguem mesures, amb la pròrroga i amb la lentitud amb què ens movem en aquest Pla de mobilitat 
no ajudarem gens a plantejar-nos la contaminació atmosfèrica vinculada al trànsit . Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans, no? Per part d'Esquerra Republicana, no? Per part de 
Convergència i Unió?

Senyor Sastre: Bé, molt breument, molt bona tarda a totes i a tots, comunicar que nosaltres ens 
abstindrem en aquest punt. Bàsicament perquè recollint també les paraules del Regidor del Partit 
Popular, el que realment tenim ganes és de treballar amb el nou Pla de mobilitat, i per tant entenem 
que aquesta és una pròrroga forçada o no, però entenem que si per qüestions doncs de temps i de 
calendari, però el que realment i com el senyor Segovia doncs ha exposat, una sèrie de dades 
algunes de les quals estan motivades per aquesta planificació de mobilitat a la ciutat, algunes 
entenem que no, que venen per factors externs, quan parlem doncs de la reducció del cotxe privat, del 
vehicle privat entenem que aquí hi ha hagut una crisi que en els últims 6 anys doncs també ha tingut 
els seus efectes i en aquest sentit afecta bastant i per tant totes aquestes noves dades, aquest canvi 
de panorama de la mobilitat a la ciutat, jo crec que requereixen no una pròrroga sinó un nou Pla de 
mobilitat on esperem treballar colze a colze. I també demanar, doncs, que quan ens referim a aquest 
Pla de mobilitat, que no ho reduïm, perquè jo entenc que no s'ha de reduir. No podem equiparar 
mobilitat a trànsit, perquè en aquí diguéssim que la mobilitat engloba molts altres aspectes, que no 
estan lligats únicament al trànsit en aquest cas de vehicles, per tant, jo crec que és molt més ampli i 
que no podem simplificar el debat d'aquesta manera.

 

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

Senyor Terrades: Gràcies Alcalde. Tinc la impressió que el regidor Segovia quan ha parlat del debat 
que s'haurà d'abordar amb el nou Pla de mobilitat, anava en la línia que l'Àlex Sastre també plantejava 
en la seva intervenció, la mobilitat no és només el trànsit, l'obligat, el que no ho és, el de pas, sinó que 
implica altres aspectes.
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Jo comparteixo la preocupació del regidor Navarro, que ara deu estar molt preocupat per altres coses, 
jo també estic preocupat en la mateixa línia, el Govern està preocupat, per les mateixes qüestions que 
planteja el regidor Navarro respecte als efectes de la mala qualitat de l'aire, no de Granollers, sinó del 
conjunt de la regió metropolitana de Barcelona, aquest no és un tema que afecti només a Granollers, o 
a Mollet, per posar els dos exemples que han sortit. Han sortit perquè són les dues úniques ciutats 
que tenen estacions mesuradores en la comarca del Vallès Oriental, també a Santa Perpètua, que 
està al llindar entre les dues comarques. Però aquest és un problema que afecta el conjunt de l'àrea 
de Barcelona, que és veritat que, només en aspectes, en dies puntuals, es superen els llindars fitxats 
per la Unió Europea, el problema no és aquest, que es superin en dies concrets, el problema és un 
altre, el problema és que estem de mitjana en uns nivells de mala qualitat sostinguts en el temps. 
Perquè l'orografia d'aquest territori en què ens ha tocat viure és la que és, i per tant aquest el 
problema, i tenim una altra circumstància, que molta de la contaminació que les infraestructures 
viàries de l'entorn de Barcelona produeixen, acaba pujant pel corredor del Besòs i del Congost, i és un 
tema que no només ens afecta al Vallès Oriental, fins i tot algunes partícules han estat mesurades a 
estacions de la ciutat de Vic.

Amb això que vull dir? Amb això el que vull dir és que no és de rebut alguna de la resposta que el 
regidor de Medi Ambient a la nostra ciutat i algun altre regidor de medi Ambient de la comarca han 
rebut del Govern de Catalunya, que preocupats per aquesta situació el que acabem dient és que tenen 
un problema pressupostari que no poden encarregar estudis per saber exactament quin és el focus, i 
com es dispersa aquests focus en el conjunt del territori .

Nosaltres també som de l'opinió que el Govern de Catalunya, i en aquest cas nosaltres 
l'acompanyarem, com a Ajuntament, ha de ser més valent, En quin sentit? En el sentit de què no 
només les mesures que el Pla de qualitat de l'aire implementa han de ser voluntàries, algunes han de 
ser voluntàries, i algunes altres han de ser reguladores. Per posar un exemple, la Llei de canvi climàtic 
que ha iniciat el seu tràmit parlamentari, que està molt benintencionada, que fitxa, només fitxa un 
impost sobre les emissions de CO2, des del nostre punt de vista, tot i que està benintencionat, està 
equivocat, perquè sabem que els problemes de les partícules que detecten totes les estacions, no 
només la nostra, que detecten totes les estacions del conjunt metropolità, i les emissions de l'òxid de 
nitrogen estan produïts pels vehicles dièsel, bàsicament estan produïts pels vehicles dièsel, i resulta 
que l'únic impost que aquesta Llei de canvi climàtic de moment fitxa, el que fa és afavorir justament 
els vehicles que utilitzen aquest tipus de motors.

Dit això, compartim la preocupació, tant és així que diversos alcaldes del Vallès Oriental, entre ells, 
l'Alcalde de Granollers, tenen ja concertada una reunió amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat, 
pel dia 11 de maig, per tal d'abordar aquest tema, i de buscar els recursos necessaris per poder 
encarregar els estudis i les solucions si és que els trobem en el sentit de què no només han de ser 
voluntàries, per tal de què aquest tema mitigui, no només a Granollers, no només al Vallès Oriental, 
sinó al conjunt de la regió metropolitana. 

Alcalde: Moltes gràcies, el senyor Segovia per fer la rèplica en aquest primer torn te la paraula, 
endavant  

Senyor Segovia: Sí, gràcies. Començaré pel senyor Sastre, coincideixo amb vostè, amb les dues 
apreciacions que ha fet. Una, la diferencia atinada de què una cosa és la mobilitat i l'altre trànsit. La 
mobilitat, ho hem defensat sempre, hem intentat explicar sempre, de dir que contemplem dins de la 
mobilitat tot allò que concerneix la, independentment de la manera que utilitzem per desplaçar-nos, ja 
sigui a peu, ja sigui en bicicleta, en vehicle privat o en transport públic.

I també feia referència que potser també algunes de les causes podria ser la crisi econòmica, la 
disminució del trànsit dins de la ciutat, és una, pot ser una, de la mateixa manera que també aquelles 
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estratègies que feia el Pla de mobilitat urbana d'intentar dificultar l'accés pel centre de la ciutat 
generant espais alternatius d'aparcament, i donant més rellevància al vianant, doncs és evident que 
aquesta reducció que torno a repetir passa del 2006 del 26,02 al 17,7 el 2015, alguna coseta també 
haurà d'haver-hi.

El senyor Moya dir-li que sí, que és evidentment que aquesta pròrroga no únicament dins del, es 
contempla o haurà de contemplar el nou Pla de mobilitat que aquí estan algunes de les xifres, alguns 
dels mesuraments que s'estan fent ens hi ha de permetre, perquè és una realitat, a Granollers i a totes 
les ciutats, l'impuls a la ciutat reciclable que demana i que de fet ja estem treballant amb l'Associació 
Granollers Pedala, per, espero que d'aquí a poc temps, posar de manifest aquests itineraris que 
anirem implementant durant aquests anys, estem trepitjant el terreny, contínuament, setmana darrera 
setmana, amb aquesta Associació per identificar aquests carrers on podem anar senyalitzant . 

I els companys de la CUP també, sense entrar, i sense repetir el que deia el Jordi Terrades, és evident 
que no cal que ens ho digui, totes les mesures que podem aplicar ja ho estem fent, i continuarem 
fent-ho perquè per nosaltres, i torno a repetir el que deia a la intervenció, el Pla de mobilitat continua 
sent vigent. I l'anirem desplegant en la mesura del possible, perquè torno a repetir, no és que sigui un 
Pla infinit, té la vigència legal que té. Però sí que aquest Pla de mobilitat que tenim redactat i que 
continua sent vigent, no ens l'acabarem, ni en una legislatura, ni en dues, ni en tres, perquè són 
moltíssimes les actuacions que queden pendents per fer, d'adaptar carrers, d'adaptar voreres, 
d'adaptar itineraris de bicicleta, són moltíssimes les coses que ens permet fer lo que toca fer a la 
revisió aquesta del Pla de mobilitat, doncs és anar fent, aquesta revisió.

I el tema de l'aire, jo entenc que també és un tema que vostès com nosaltres hi donen molta 
importància, però es tema que seria una mica absurd dir que el tema únicament de la contaminació de 
partícules és únicament degut al trànsit, és evident que és una obvietat, l'aire no és un compartiment 
estanc, on arriba l'aire de Granollers és únicament Granollers, i el de les Franqueses de les 
Franqueses, això tot es mou, i les característiques geogràfiques de la nostra ciutat tots les coneixem, 
ens veiem afectats per la pròpia generació de partícules que fem com a ciutat, i també les que ens 
generem també de les activitats diferents a les localitats veïnes , per això jo agreixo el suport a aquesta 
pròrroga que ens permet torno a repetir, fer un fet administratiu que necessitem imperatiu i treballar, 
animar-nos a treballar el proper Pla de mobilitat que ens marcarà l 'agenda de futur. 

Alcalde: Moltes gràcies. Obrirem un segon torn. No sé si vol parlar el senyor Navarro. Endavant té la 
paraula.  

Senyor Navarro: Voldria fer tres puntualitzacions breus. La primera és que qualsevol Pla el més 
important és que sigui una eina per solucionar problemes, i nosaltres, torno, ens costa entendre que 
amb una pròrroga ens plantegen temes, a veure, ens diuen que des del 2006 estan fent el Pla de 
mobilitat, doncs pensem que ja s'hauria d'haver revisat, en tot cas per nosaltres doncs estem parlant 
de 10 anys des que es comença a implementar, perdó, veiem i trobem que és lògic doncs que després 
les mesures a posterior un cop aprovat el Pla tindran una certa, és a dir, doncs una certa distància en 
el temps, i per tant entenem que això és molt important, i que en tot cas, s'hauria d'haver fet en el 
termini establert, no en el sentit de complir la Llei, o demanar una subvenció, sinó pel fet que en 
aquests moments hi ha un tema de partícules molt vinculat al tema del trànsit .

Tenen raó vostès que la mirada de la mobilitat s'ha de fer d'una manera molt més amplia, però 
pensem que en aquests moments hi ha un problema molt associat i disculpi'm, però nosaltres el que 
hem trobat és que en l'anuari de qualitat ambiental, d'on surten les dades, es parla que 
fonamentalment les mesures que s'han fet responen a temes de trànsit, evidentment n'hi ha d'altres, 
però en les estacions es situen diferents paràmetres, i a la de Granollers surt que és sobretot per un 
tema de trànsit.

En segon lloc, ens tindran a nosaltres en el sentit de tirar endavant mesures, sobretot si hi ha un terme 
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que m'ha agradat molt del senyor Terrades en la seva terminologia que és quan parla de valentia, 
doncs bé, tots plegats hem de ser valents, la ciutadania ha de ser valenta alhora de què el Govern 
prengui mesures i les apliquem, el Govern municipal també ho ha de ser, i el Govern de la Generalitat 
també.

Aleshores torno a insistir, amb més premsa, el PSC vol que el Govern redacti ja el Pla per desdoblar 
ja la C-17 a Parets, això per nosaltres no hem vist cap demanda del PSC per exemple en el tema de la 
Ronda Sud, i en canvi els veiem ara vostès que la C-17 és super important, no sabem com això 
ajudarà a que hi hagui una millora en la contaminació vinculada al trànsit. Del mes de febrer, Lliça 
d'Amunt restringirà de nit el pas de cotxes per Francesc Macià, hi han possibilitats de fer coses, doncs 
tirem-les endavant, siguem tots plegats valents a l'hora de plantejar un tema, que tornem, veiem que 
no forma part de les prioritats del Govern, o en tot cas nosaltres no ho sabem veure, i en aquest sentit 
a les hores agafo les paraules del senyor Terrades i els hi demanem més valentia i conjuntament amb 
nosaltres, esperem doncs que amb la resta de Grups Municipals. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si algun altre Grup, sí? Perdó, un moment, per part de Ciutadans, no? 
Senyor Chakir, té la paraula. 

Senyor El Homrani: Sí, de forma molt breu, crec que el debat que s'està generant més enllà del debat 
del Pla de mobilitat, tot i que no hi ha calaixos estancs, i tenim la situació entorn de la contaminació 
atmosfèrica a Granollers, a la comarca i al país que és preocupant, i que hem de saber abordar des de 
tots els estaments.

Jo únicament aquesta reflexió, que a vegades tenim la capacitat de tots plegats d'en comptes de 
pensar en el que podem fer cadascú en el nostre àmbit, fer aquesta actuació que crec que és molt, 
que crec que no ve a compte, que és sempre petar desplazante, dius jo faig la reflexió aquesta per 
situar, crec que ha d'haver-hi valentia a tots els costats, crec que ara mateix a nivell de Parlament 
sabem que es debatrà i s'aprovarà, si hi ha consens, una Llei de canvi climàtic que tindrà molt a dir .

Crec que des de Granollers podem treballar i podem treballar més, podem treballar entorn del model, 
aquí ens podem situar interrogants, entorn de centres comercials si afavoreixen un tipus de mobilitat i 
quina afectació té aquesta mobilitat entorn de la contaminació atmosfèrica, podem fer-nos reflexions 
que van entorn del model de comarca, de les necessitats d'infraestructures i veure des de tots els 
àmbits, que podem fer, no únicament parlar d'altres àmbits quan se'ns plantegen aquestes coses.

Estic d'acord amb un element que han situat tant el senyor Terrades com el company de la CUP, el 
senyor Navarro, que és valentia, fa falta valentia des de tots els aspectes, perquè no ens juguem 
solament en present, ens juguem el futur dels nostres fills, i crec que és un debat molt interessant però 
que no fem aquests elements que a vegades i treuen valor al treball que es pot fer des del Consistori. 
Moltes gràcies.

Alcalde: moltes gràcies, per part de Convergència i Unió, no? Per part del Grup Socialista el senyor 
Terrades té la paraula, 

              

Senyor Terrades: Sí, molt breument, el Pla de mobilitat era un Pla que tenia una vigència de deu anys, 
es va acordar el 2006, finalitza ara. Hem d'avaluar que és el que ha  ja li dic unes quantes coses que 
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ha comportat el Pla de mobilitat que el 2006 vam aprovar; suposo que se'n recorden tots i totes que 
circular per dins de Granollers, fa quatre dies, era molt complicat. El Pla de mobilitat el que definia és 
que aquell trànsit d'agitació que passava pel centre de la ciutat, pels carrers de la ciutat, que tothom 
s'espavilava intentant trobar la drecera per guanyar 30 segons. I  era trànsit que no començava ni 
acabava a Granollers, que molts d'ells era perquè no hi havia altres vies alternatives, part de la 
pressió de l'Ajuntament, part de la inversió de l'ajuntament ha anat a fer que? A aconseguir que a dins 
de la ciutat de Granollers, a dins dels seus barris hi hagi menys trànsit que fa 10 15 anys enrere, i això 
és una realitat constatable, i avaluable, per què? Perquè hem aconseguit que el trànsit d'agitació, que 
no tenia, torno a repetir, ni el començament ni l'acabament en aquí, vagi per altres vies, perquè hem 
aconseguit que qui li toca, que és el Govern del país, o els governs, hagin fet inversions, que 
condueixen aquest tràfic allà on ha d'anar. Això segurament després comporta altre tipus de 
problemes i externalitzes els problemes, no li vull treure importància, però la realitat és aquesta. 

A dins de la ciutat el trànsit s'ha reduït. Hem fet, a més a més, que molts ciutadans que utilitzaven el 
seu vehicle particular per fer 400 metres, i això ho saben tots que passava, doncs al fer operacions de 
peatonalització d'una part de la ciutat i de millora de les voreres de la ciutat, ens permet recorreguts a 
peu en una ciutat que és a mida de tothom, que hi han molts recorreguts que es poden fer 
tranquil·lament a peu, o, bàsicament a peu.

Amb el tema de la C-17, nosaltres sí, nosaltres hem defensat que és necessària una variant, perquè 
en el tram final, pràcticament final, o a l'inici, depèn de com es miri, els que vénen de Ripoll o damunt, 
cap a Barcelona, deu ser el final de la C-17, i els que l'agafem a Granollers, és pràcticament al final 
però ens trobem que hi ha, en aquest tram entre Canovelles, Lliça d'Amunt i Parets, on entronca amb 
les autopistes, amb la C-33 o l'AP-7, hi ha 83.000 vehicles diaris, a vegades, hi ha dies que per anar 
de Granollers a Mollet, es necessiten tres quarts d'hora, i si hi ha alguna incidència, una mica més, 
una mica més. Aquesta carretera està mal dissenyada. Esperarem aquesta proposta que el Conseller 
diu que ens farà, o que els hi farà, que ens farà sí a tots, a tot el territori, del tercer carril de l'AP 7, tal 
com l'havien dissenyat inicialment des de Mango a Mango, per posar-ho fàcil, era una solució des del 
nostre punt de vista, fallida, ara ja s'ho estan replantejant diuen, i volen anar una mica més avall. Ho 
veurem, ara, estic segur que és una solució provisional, la solució és el, des del nostre punt de vista, 
la variant. 

I amb el tema de la ronda Sud, que vostè ens plantejava: que han fet vostès amb la Ronda sud, aquest 
govern que fa tant temps que governa la ciutat? Doncs miri, apretar al Govern de la Generalitat que és 
qui té competències, i els recursos, bé ara no té recursos tampoc diuen, que fes les calçades laterals 
per treure el problema de la Ronda Sud, perquè una part d'aquesta externalització que és cert que 
passava per la Ronda Sud, doncs anés per les calçades laterals. I jo ja compro la seva, compro, estic 
d'acord amb la seva proposta que em sembla que la va formular dies enrere de què atès que les 
concessions de les autopistes comencen a caure a Catalunya a partir del 2018, i que el tram aquest 
d'aquí, si els números no me fallen acaba en el 2021, tot això obre un concepte nou respecte a la 
mobilitat i al rescat d'aquests peatges que ara ho gestiona una concessionària privada, i com es 
gestiona tot aquest concepte de mobilitat, aquest és un altre debat, i probablement no ens farà falta fer 
les calçades laterals, ja ho veurem. Però això és el que ha fet el Govern de la ciutat, treure trànsit de 
dins de Granollers, segurament aportant les externalitats cap a alguns altres indrets, i col·lectivament 
ens haurem de començar a plantejar en serio, jo sóc dels que ho crec, que d'aquí a 5 10 anys veurem 
com pels carrers de les nostres ciutats, també de Granollers, i sobretot de les àrees metropolitanes, 
doncs cada cop els vehicles elèctrics aniran fent forat, i seran els vehicles de, vaja, ja de l'avui, del 
present pràcticament. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per cloure el debat, el Regidor de Mobilitat, té la paraula. 

Senyor Segovia: Si abans m'oblidava, m'he oblidat en la rèplica, avui el company Albert Camps, com a 
Regidor de Medi Ambient feia incidència que la propera Comissió Informativa dels dimarts que ve 
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feríem una explicació absolutament contundent d'aquest Informe, amb la presència dels tècnics 
municipals per mirar d'aclarir aquells dubtes que poguessin sortir. El regidor senyor El Homrani, deia: 
hem de ser valents, i és veritat, hem de ser valents, i tots plegats, i estic absolutament d'acord a nivell 
municipal, des del Govern, des de l'oposició amb coherència i fugint també de la demagògia quan cal, 
també amb les administracions superiors.

I com feia referència el company Terrades, feia una referència de dades, jo aportaré un parell d'elles 
més, en referència a això d'eliminar els peatges de les autopistes, probablement amb el rescat 
d'aquests peatges, una gran quantitat dels 35.000 vehicles de pas que passen per la nostra ciutat per 
estalviar-se aquest peatge doncs probablement no hi passarien. I també en referència al C-17, més, a 
part dels 83.000 vehicles que passen, el reportatge que feia poc el diari El 9nou publicava les 
dificultats que tenim per moure'ns en aquest àmbit, ens ve una amenaça a sobre, i per això rau també 
l'interès de com a mínim del Grup Socialista de demanar aquesta variant de la C-17, quan entri en 
funcionament, en ple funcionament, la Mango estarem parlant, es calculen, de 4.000 camions diaris 
que passaran per aquesta via, i una via que ja està saturada, si li aboquem 4.000 camions més per 
donar servei a aquest projecte estem parlant de què quan estigui allò totalment col·lapsat els que 
patirem i lleparem serem nosaltres, la ciutat de Granollers per trobar una sortida aquest enrenou que 
tenim a la C-17, i per mirar d'estalviar-se aquests llocs.

Estic d'acord, els Plans tots haurien de ser, o han de ser, i en la voluntat com a mínim aquest Pla de 
mobilitat que encetarem ben aviat, ha de ser una eina per solucionar problemes que Granollers té, 
continuarà tenint perquè els cotxes, fem el que fem, continuaran venint a la nostra ciutat, perquè 
afortunadament encara som un pol d'atracció. 

Alcalde: Moltes gràcies, i en tot cas, fer unes consideracions abans de la votació. Reclamava valentia i 
lideratge, fer un Pla de mobilitat el 2006, quan no l'havia fet ningú, és valentia, molta valentia, i és obrir 
camí. És el que va fer aquest Ajuntament, valentia i lideratge, prendre decisions. Després de 
Barcelona va venir Granollers, la primera ciutat que va ser capaç d'obrir una història de reflexió i 
d'acció al voltant dels temes de mobilitat aplicant una cosa que no havia fet ningú, que és una Llei 
recentment aprovada pel Parlament i per tant abocant-nos a ser la primera ciutat que prengués 
decisions de planificació amb mirada llarga. I per tant valentia i lideratge, perquè han estat molts i 
molts els ajuntaments que ens han seguit la línia i l 'estela que nosaltres hem marcat. 

I valentia i lideratge també pel model, l'opció va ser clara, reducció de la mobilitat en cotxe, augment 
de la mobilitat a peu, augment de l'aparcament. Mireu, estem fregant els 50.000 metres quadrats per 
vianants a la nostra ciutat, 50.000, ens acostem per tant al metre quadrat per habitant. Aquesta és una 
ràtio ha tenir en compte, veurem, voldria que féssim una mica l'escandall i l'anàlisi de quantes ciutats 
estan acostant-se a un metre quadrat de zona de vianants per habitant. Poques, i ho dic amb lletres 
molt grosses, poques o poquíssimes i per tant des d'aquest punt de vista hem marcat un model. Un 
model que té aquesta voluntat de facilitar el desplaçament a peu d'una manera substancial, no només 
amb aquestes zones de vianants, amplies, grans, que han crescut, sinó també amb estudis que vénen 
d'aquest Pla de mobilitat, que no sorgeixen de la casualitat, d'estudis d'itineraris per vianants, i també 
amb accions contundents d'ampliació de voreres per tal de focalitzar aquesta relació més clara entre 
els desplaçaments a peu i els desplaçaments en cotxe,

 Resultats, els ha explicat el Regidor, un augment substancial del desplaçament a peu, i una reducció 
substancial del desplaçament en cotxe, que ve acompanyat també per una política d'aparcaments que 
jo els convido simplement a fer la fotografia del 2006, d'aparcaments i la d'ara, tan pel que fa a 
aparcaments situats als entorns del centre de la ciutat, a 10 minuts a peu, que han augmentat d'una 
manera molt gran, com també les infraestructures d'aparcaments subterranis a la nostra ciutat. L'únic 
que s'ha reduït, i no ho dic com un mèrit, sinó com una qüestió que haurem de mirar d'encaixar, és el 
número de zones blaves que ha baixat d'unes 900, 900 i escaig, a unes 700, que és un tema que 
també ens haurem de plantejar, perquè no ha estat, o és fruit de l'increment de les zones de vianants.

Per tant aquest és el model, un model que fomenta a més a més el transport públic, i que aposta per 
un transport públic sostenible introduint també en aquests moments ja autobusos híbrids. I que té una 
altra mena de lideratge, que és el lideratge en l'anàlisi de la mobilitat de la regió metropolitana. Hem 
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presidit durant molts anys l'AMTU, l'Associació de Municipis amb Transport Urbà, i hem generat 
histories prou conegudes i reconegudes amb aquesta relació.

I alhora també hem promogut coses que estan bé, recordem que en aquest període ha entrat en 
funcionament una nova línia de tren que no existia, que va fer la Generalitat, però que ha estat 
promoguda i impulsada i reclamada des d'aquest hemicicle, que és la línia que va des de Granollers 
fins a Martorell, la primera línia transversal d 'aquest país, val la pena recordar-ho, no hi era el 2006.

 I podríem seguir, aquesta voluntat de lideratge territorial, ens ha portat també a ser els primers que 
posessin sobre la taula del Conseller el greu problema de les partícules PM10, ho hem fet nosaltres, i 
amb el lideratge i la feina, jo diria que incansable i jo crec que reconeguda arreu de l'Albert Camps, 
hem liderat un agrupament i una associació per aquest interès específic d'alcaldes i alcaldesses, que 
hem fet propostes i que hem convidat a estudiar coses que dissortadament, encara no s'han estudiat. 
Vam convidar a fer aquest estudi fa un any i escaig, un any i mig, pel que sigui la Generalitat no ho ha 
fet, escolta, li seguirem reclamant, perquè és imprescindible, cal estudiar el que passa amb les 
masses d'aire, aquí hi ha un problema important, que requereix fer unes anàlisis científiques, que no 
s'han fet en aquests país i que necessitem, i que no els pot fer un ajuntament, no les ha de fer un 
ajuntament, i les hem de reclamar.

El dilluns farem això amb el Conseller, direm, vostès que tenen la competència exclusiva en matèria 
de Medi Ambient, vostès han de detectar quins són els focus que provoquen aquests elements tan 
preocupants. I nosaltres estarem al costat de les mesures, com hem estat al costat del Conseller Santi 
Vila, quan ha anat a Madrid a negociar pel desdoblament de la línia R-3, que també tenim a tocar.
 
Aquesta és la nostra feina, explicar-nos, denunciar quan s'escau, generar aquests vincles 
institucionals entre administracions locals per ser forts, i el ser aliat de les solucions, però per això val 
la pena també que tots els Governs escoltin, ho intentem, per tant valentia i lideratge, senyor Navarro, 
no ens en faltarà, i també tal com ha dit el Regidor, els convidem, convidem a la ciutadania, a fer el 
que vam fer el 2006, el Pla del 2006 no va sortir d'un barret com si fóssim uns mags, va ser fruit de 
treball de molta gent, convidem a tots els Grups i a tota la ciutadania a reflexionar conjuntament sobre 
com volem la mobilitat els propers 10 anys. Aquesta és la feina, i per això necessitem fer una pròrroga 
perquè els estudis estan en marxa, estan acabant-se però volem que sense presses, aquest procés de 
participació es pugui fer, sense dilatar res, perquè la feina s'està fent i s'està fent bé, i està ben 
orientada. En tot cas, vots favorables a la proposta...

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))));;;;    5555    abstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIUabstencions  dels Grups Municipals CIU    ((((2222))))    i ERCi ERCi ERCi ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM;;;;    iiii    2222    vots envots envots envots en    
contra  del Grup Municipal CpGcontra  del Grup Municipal CpGcontra  del Grup Municipal CpGcontra  del Grup Municipal CpG ----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    

Alcalde: Passem al punt número 7, que és un dictamen a partir del qual se'ns retorna un terreny a 
l'Ajuntament, sí, endavant,

7777).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE LDICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE LDICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE LDICTAMEN RELATIU A DEIXAR SENSE EFECTE L''''ACORD PLENARI DEACORD PLENARI DEACORD PLENARI DEACORD PLENARI DE    30303030    DE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DEDE JUNY DE    
2009200920092009,,,,    DE CONSTITUCIÓ I  CESSIÓ DDE CONSTITUCIÓ I  CESSIÓ DDE CONSTITUCIÓ I  CESSIÓ DDE CONSTITUCIÓ I  CESSIÓ D''''UN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE UN TERRENYUN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE UN TERRENYUN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE UN TERRENYUN DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE UN TERRENY    
MUNICIPAL SITUAT AL SECTOR WMUNICIPAL SITUAT AL SECTOR WMUNICIPAL SITUAT AL SECTOR WMUNICIPAL SITUAT AL SECTOR W,,,,    AL COSTAT DE LAL COSTAT DE LAL COSTAT DE LAL COSTAT DE L''''HOSPITAL DE GRANOLLERSHOSPITAL DE GRANOLLERSHOSPITAL DE GRANOLLERSHOSPITAL DE GRANOLLERS,,,,    ATORGATATORGATATORGATATORGAT    
EN FAVOR DE LES HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSEN FAVOR DE LES HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSEN FAVOR DE LES HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSEN FAVOR DE LES HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS,,,,    IIII    
CONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENT ,,,,    ACORDAR LA REVERSIÓ A LACORDAR LA REVERSIÓ A LACORDAR LA REVERSIÓ A LACORDAR LA REVERSIÓ A L''''AJUNTAMENT DE GRANOLLERS DEL BÉAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DEL BÉAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DEL BÉAJUNTAMENT DE GRANOLLERS DEL BÉ    
OBJECTE DE CESSIÓ DE DRET DE SUPERFÍCIEOBJECTE DE CESSIÓ DE DRET DE SUPERFÍCIEOBJECTE DE CESSIÓ DE DRET DE SUPERFÍCIEOBJECTE DE CESSIÓ DE DRET DE SUPERFÍCIE ....

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .-.-.-.- L'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 30 de juny de 2009, va aprovar 
definitivament la constitució i cessió a favor de les HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS d'un dret real de superfície, a títol gratuït, per un termini de setanta-cinc anys, a 
comptar de la data d'atorgament de l'escriptura pública, sobre un terreny de 5.198 m2 situada en sòl 
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classificat pel vigent POUM com a sòl urbanitzable delimitat dins del sector W, que limita: al Nord, 
amb finca registral 1328, propietat de les germanes Estapé Ganduxé, a l'Oest, amb part de la finca 
matriu situada en sòl urbà, qualificada com a  equipament sanitari, al Sud, amb finca propietat de les 
senyores Estapé Ganduxé, mitjançant camí i a l'Est, amb finca de la qual se segrega.

El terreny objecte de la cessió del dret de superfície s'havia de destinar a la construcció i subsegüent 
gestió d'una unitat Polivalent en Salut Mental, havent-se de mantenir el destí de l'esmentada finca com 
a equipament sanitari durant el termini esmentat de 75 anys.

SegonSegonSegonSegon.-.-.-.- Tanmateix, en l'acord plenari anterior s'assenyalava el termini màxim de cinc anys    a 
comptar de la data de formalització en escriptura pública de la constitució i la cessió del dret de 
superfície, per dur a terme la construcció i l'inici de la gestió d'una unitat Polivalent en Salut Mental a 
Granollers.

TercerTercerTercerTercer .-.-.-.- Que, el dret de superfície esmentat es va formalitzar mitjançant escriptura pública el dia 4 
de gener de 2010 (núm. de protocol: 1) davant el Notari de Granollers José Poyatos Díaz, i inscrita en 
el Registre de la Propietat núm. 1 de Granollers, al tom 2857, llibre 1164 de Granollers, foli, finca 
50068, inscripció 2ª.

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.- Que, havent transcorregut el termini de cinc anys que s'ha fet esment, l'arquitecte 
municipal en data 13 de gener de 2016, emet l'informe del següent tenor literal:

"INFORME:
En data 30 de juny de 2009 el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament la constitució i cessió a 
favor de l’entitat Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, d’un dret de superfície sobre 
un terreny municipal de 5.198 m2 situat en el sector W, en sòl classificat pel vigent POUM, com a 
urbanitzable delimitat.
Es tracta d’una finca propietat de l’Ajuntament de Granollers (figura en el Registre de la Propietat 
número U de Granollers, al tom 2857, llibre 1164 de Granollers, foli 214, finca 50068) situada al costat 
del recinte de l’Hospital de Granollers que limita, al Nord, amb finca registral 1328, propietat de les 
germanes Estapé Ganduxé, a l’Oest, amb part de la finca matriu situada en sòl urbà i qualificada com 
a equipament sanitari, al Sud, amb finca propietat de les senyores Estapé Ganduxé, mitjançant camí i 
a l’Est, amb la finca de la qual es va segregar.
En l’acord s’especifica que dit terreny s’ha de destinar a la construcció i gestió d’una unitat polivalent 
en salut mental, i es fixa un termini màxim de cinc anys, a comptar des de la data de formalització en 
escriptura pública de la constitució i la cessió del dret de superfície, per dur a terme la construcció i 
inici de la gestió del centre.
Igualment, es fixa que, entre d’altres causes, el dret de superfície s’extingirà si no s’edifica l’esmentat 
establiment i s’inicia la seva gestió en el termini indicat.
A data d’avui, les obres de construcció del centre unitat polivalent de salut mental que es 
preveia construir en aquests terrenys no s’han inic iat, així com tampoc no ha tingut entrada al 
registre de l’Ajuntament cap sol·licitud per a tram itar la preceptiva autorització que les empari".

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Què el punt cinquè de l'acord plenari de 30 de juny de 2009, estableix les possibles 
causes d'extinció del dret de superfície, entre les quals s'indica com a possible: "Si no s'edifica i 
s'inicia la gestió de l 'establiment en el termini indicat en el referit acord plenari ".

I, a més, indica aquest punt que quan s'extingeixi per qualsevol causa el dret de superfície, 
l'ajuntament de Granollers farà seva la propietat d'allò edificat i les instal·lacions, sense que hagi de 
satisfer a l'efecte cap indemnització o compensació de qualsevol classe, a l'entitat Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.

SisèSisèSisèSisè....---- Que, mitjançant Resolució de la regidora d'urbanisme i habitatge núm. 1186/2016, de 7 de 
març, es va acordar iniciar el tràmit de reversió del dret real de superfície a títol gratuït atorgat a les 
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS per un termini de setanta-cinc 
anys, i que s'ha descrit en l'antecedent primer anterior.

Que, la referida Resolució núm. 1186/2016, va ser notificada a les HERMANAS HOSPITALARIAS 
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS el dia 15 de març de 2016, segons consta en el justificant 
d'acusament de rebuda signat per Javier Garcia Castilla, amb DNI. núm. 43413204-J, segons es 
llegeix, i durant el termini concedit de DEU DIES,  d'acord amb allò que estableix l'art. 84.2. de la Llei 
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30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, sobre el tràmit d'audiència als interessats, resulta que no s'ha presentat cap 
al·legació o reclamació, segons s'acredita mitjançant el certificat emès per la Secretaria municipal 
d'aquest Ajuntament el dia 4 d'abril de 2016,

SetèSetèSetèSetè....---- Que, no havent-se presentat al·legacions dins del termini referit en la Resolució de la 
regidora delegada d'urbanisme i habitatge núm. 1186/2016, de 7 de març, a la vista de l'informe de 
l'arquitecte municipal transcrit en l'antecedent quart anterior, i en virtut del punt cinquè anterior, 
procedeix deixar sense efecte l'acord plenari de 30 de juny de 2009, la constitució i cessió en favor de 
les Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, el dret real de superfície, a títol gratuït, 
sobre un terreny de 5.198 m2 situada en el sector W, que s'ha fet esment, d'acord amb allò que 
estableix l'art. 50.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 
d'octubre.

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

I. L'article 162 del Decret Legislatiu 1/2005, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
d'urbanisme, quan a la regulació del dret de superfície.

II L'article 49 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 
d'octubre, estableix que és competència del Ple de l'Ajuntament els actes de cessió dels seus béns 
patrimonials.

III L'article 50.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals anterior, que estableix: "Si els béns 
cedits no es destinen a l'ús previst en el termini fixat o deixen de ser-hi destinats, referteixen 
automàticament de ple dret al patrimoni de l'ens local cedent, el qual té dret a rebre, si s'escau, el 
valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns ".

IV L'article 212.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, que regula també la reversió dels drets cedits en el mateix 
sentit que l'art. 50.1 esmentat.

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... Deixar sense efecte l'acord de l'Ajuntament en ple adoptat en sessió celebrada el dia 30 de 
juny de 2009, pel qual s'aprova definitivament la constitució i cessió a favor de les HERMANAS 
HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS d'un dret real de superfície, a títol gratuït, 
per un termini de setanta-cinc anys, a comptar de la data d'atorgament de l'escriptura pública, sobre 
un terreny de 5.198 m2 situada en sòl classificat pel vigent POUM com a sòl urbanitzable delimitat 
dins del sector W, d'aquesta ciutat, perquè ha transcorregut el termini màxim de cinc anys a comptar 
de la data de formalització en escriptura pública de la constitució i la cessió del dret de superfície, per 
dur a terme la construcció i l'inici de la gestió d'una unitat Polivalent en Salut Mental a Granollers, i 
d'acord amb l'informe tècnic transcrit, es conclou què a data d’avui, les obres de construcció del centre 
unitat polivalent de salut mental que es preveia construir en aquests terrenys no s’han iniciat , ni consta 
que hagi tingut entrada al registre de l’Ajuntament cap sol·licitud per a tramitar la preceptiva 
autorització que les empari, com tampoc s'han presentat al·legacions contra l'inici d'aquest 
procediment de reversió del dret real de superfície dins del termini atorgat per la Resolució de la 
regidora delegada d'urbanisme i habitatge núm. 1186/2016, de 7 de març. que s'ha fet esment. 

SegonSegonSegonSegon.... Acordar la reversió automàtica a l'Ajuntament de Granollers, de la finca de la seva propietat 
situada al costat del recinte de l’Hospital de Granollers que limita, al Nord, amb finca registral 1328, 
propietat de les germanes Estapé Ganduxé, a l’Oest, amb part de la finca matriu situada en sòl urbà i 
qualificada com a equipament sanitari, al Sud, amb finca propietat de les senyores Estapé Ganduxé, 
mitjançant camí i a l’Est, amb la finca de la qual es va segregar, i que consta inscrita  en el Registre de 
la Propietat número U de Granollers, al tom 2857, llibre 1164 de Granollers, foli 214, finca 50068, 
inscripció 2ª, conforme estableix l'article 50.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per 
Decret 336/1998, de 17 d'octubre.

TercerTercerTercerTercer .... Formalitzar en escriptura pública la reversió del dret de superfície anterior i sigui inscrita en 
el Registre de la Propietat de Granollers.
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QuartQuartQuartQuart.... Facultar a l'alcalde-president per a la signatura de tots els documents que siguin 
necessaris per a l'execució d'aquest acord, àdhuc la signatura de l'escriptura pública i la posterior 
inscripció en el Registre de la Propietat .

CinquèCinquèCinquèCinquè.... Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de 
l'Ajuntament.

SisèSisèSisèSisè.... Traslladar el present acord a l'entitat Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón, i al 
Servei de Patrimoni 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: Molt bé, gràcies. En aquest apartat, si no vaig errat, hi ha votació demanada? No, no hi ha 
votació demanada, hi ha acord de tots els Grups, per tant el donem per aprovat per unanimitat 

APROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITATAPROVAT PER UNANIMITAT

Alcalde: Seguim a la Comissió Informativa de Territori i Ciutat, passem al punt número 8, que és un 
dictamen a partir del qual es desestimen les al·legacions que va formular la CUP al mapa de capacitat 
acústica al municipi Granollers . Senyor Secretari

8888).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES ADICTAMEN RELATIU A DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS FORMULADES A    
LLLL''''ACTUALITZACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSACTUALITZACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSACTUALITZACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERSACTUALITZACIÓ DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DEL MUNICIPI DE GRANOLLERS,,,,    IIII,,,,    
CONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENTCONSEQÜENTMENT ,,,,    APROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ACTUALITZACIÓ DEL MAPAAPROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ACTUALITZACIÓ DEL MAPAAPROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ACTUALITZACIÓ DEL MAPAAPROVAR DEFINITIVAMENT AQUESTA ACTUALITZACIÓ DEL MAPA

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

PrimerPrimerPrimerPrimer .... L'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2016, va acordar aprovar 
inicialment l'actualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollersactualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollersactualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollersactualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers , elaborat d'acord 
amb la legislació actualment vigent, i que sigui incorporada a l'annex 1 de l'Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions a Granollers, aprovada per l'Ajuntament en ple en sessió de dia 30 de novembre 
de 2010, posteriorment modificada per acord plenari de dia 26 de juliol de 2011.

En compliment de l'acord esmentat, es van fer l'exposició pública mitjançant anuncis publicats en el 
Butlletí Oficial de la Província corresponent al dia 16 de febrer de 2016; en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya núm. 6819 de data 11 de febrer de 2016; en el diari "La Vanguardia" del dia 
12 de febrer de 2016, i, en el tauler d'edictes electrònic d'aquest Ajuntament, des del dia 16 de febrer 
fins al 22 de març de 2016, ambdós inclosos.

SegonSegonSegonSegon.... Durant el període d'exposició pública que s'ha fet esment, s'ha formulat una única 
al·legació, que va ser la presentada el dia 3 de març de 2016 pel senyor Eduard Navarro i Domènech, 
en representació del grup municipal de la Crida per Granollers-CUP (registre d'entrada 2016003773), 
què en el seu escrit demana  que s'incorporin al document les al·legacions proposades pel seu grup 
municipal, i que de forma breu, exposa el següent:
- Fer mesuraments i que siguin incorporats a l’actualització aquelles zones que l’informe ambiental del 

POUM identifica com “zones on una modificació de les condicions de so amb les que els animals conviuen, 
podria causar l’afecció d’hàbitats i suposar un perjudici per les espècies afectades ".

- Abans de l’aprovació definitiva del Mapa de capacitat acústica es procedeixi a prendre mesuraments i 
siguin incorporats a l’actualització dels espais inclosos en la Xarxa Natura 2000, els espais naturals 
d’interès municipal catalogats en el Pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural, així com els 
parcs urbans.

- Iniciar l’expedient de declaració de Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA) per a l’espai 
del riu Congost que inclou l’espai natural de Can Cabanyes inclòs en la Xarxa Natura  2000

- Declarar com a Zones acústiques de règim especial (ZARE) aquelles zones que la memòria de 
l’actualització del mapa de capacitat acústica identifica com a zones que superen amb caràcter greu els 
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límits de capacitat acústica
- Redacció i implementació d’un pla d’acció que possibiliti la millora de la qualitat acústica en aquelles zones 

que la Memòria de l’actualització del mapa de capacitat acústica identifica com a zones que superen amb 
caràcter greu els límits de capacitat acústica

- Redacció i implementació d’un Pla d’acció en matèria de protecció contra la contaminació acústica en el 
que prengui en consideració mesures especials de regulació del trànsit de pas per la Ronda Sud tal com va 
ser acordat en sessió plenària de 23 de febrer de 2016

TercerTercerTercerTercer .... En data 15 d'abril de 2016, la tècnica de Medi Ambient, en relació a les al·legacions que 
s'han fet esment, emet l'informe del següent text literal:

"I N F O R M E

Fets:
1. L’article 25 de Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les Bases del Règim Local (modificada recentment 
per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local) determina com 
a competència pròpia del municipi en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats Autònomes, el 
medi ambient urbà i en particular la protecció contra la contaminació acústica en les zones urbanes.
2. El mapa de capacitat acústica zonifica el territori tenint en compte els usos del sòl i els diferents objectius de 
qualitat acústica, segons el marc legal vigent i a partir de les condicions reals del municipi. Els objectius de 
qualitat de les zones de sensibilitat acústica definides s’estableixen com a valors límit d’immissió de soroll i 
queden recollits en l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les v ibracions de Granollers (2011).
3. El passat 26 de gener de 2016 va ser aprovat pel ple municipal l’actualització del Mapa de capacitat acústica 
de Granollers que té per objectiu actualitzar el mapa de soroll abans de 5 anys (l’anterior es va aprovar 
definitivament el 2011), per revisar si reflecteix la situació actual del municipi, i si s’escau, actualitzar els 
indicadors dels trams en que ha variat(art.16 de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre del soroll).
4. En data 2 de març de 2016 REG 2016003773, dins del període d’informació pública de l’acord de ple, es 
presenten per part de la Crida per Granollers-CUP al·legacions a incorporar a l’actualització del mapa de 
capacitat acústica.   
5. La primera al·legació sol·licita fer mesuraments i que siguin incorporats a l’actualització aquelles 
zones que l’informe ambiental del POUM identifica co m “zones on una modificació de les condicions de 
so amb les que els animals conviuen, podria causar l’afecció d’hàbitats i suposar un perjudici per les  
espècies afectades ”. En concret el Bosc de la Font del Ràdium, el Torrent de la Font del Ràdium, el Bosc de 
Sant Nicolau, el Torrent de Sant Nicolau, el Bosc de can Català, La Costa, els espais naturals de la Serra de 
Llevant, el bosc de can Mayol i el bosc de Can ceballot, el Bosc de can Gordi, el Torrent de can Ninou, l’espai 
del riu Congost que inclou l’espai Natural de can cabanyes i la zona agrícola del Pla de Palou. Aquestes zones 
que segons la normativa urbanística local tenen un interès natural, es troben catalogats com Espais Naturals 
d’Interès Municipal en el pla especial de protecció i gestió del patrimoni natural, així com el Pla de Palou té una 
qualificació urbanística majoritàriament de no urbanitzable. En resposta a aquesta al·legació informar que:
a. Les zones a que fa referència el POUM no es trobaven zonificades en el primer mapa aprovat i no formen 

per això part de l’actualtzació del mateix. Els treballs de modelització de mapes de soroll i zonificació per a 
l’actualització s’han basat en una mostra representativa dels mesuraments fets l’any 2009. La mostra es va 
consensuar tècnicament amb responsables de Mobilitat, del Servei d’activitats i del Servei de Medi Ambient i 
Espais Verds. La proporció de mesuraments fets de curta durada ( respecte el fets l’any 2009) són 
aproximadament, sobre una tercera part pel que fa a les mesures diürnes i una quarta part de les nocturnes:
i. l’any 2009 es va confeccionar el mapa de capacitat acústica a partir de 165 mesures diürnes  de 15 

minuts, 42 de nocturnes  de 15 minuts i 11 de llarga durada  de 72 h.
ii. l’any 2014-2015 es va actualitzar el mapa de capacitat acústica a partir de 60 mesures diürnes  de 15 

minuts (36 % de les del 2009), 10 de nocturnes  de 15 minuts (23% de les de 2009)i 12 de llarga durada  
de 72 h.

b. En el mapa vigent aprovat fa cinc anys, tampoc es va valorar la possibilitat d’incorporar reserves de sò 
d’origen natural per a que la contaminació acústica produïda per l’activitat humana no pertorbi aquests sons 
(segons la Ley 37/2003, de 17 de novembre, del Ruido. Article 21 Reserves de sons d’origen natural). 
Aquesta delimitació es competència de les comunitats autònomes i es poden establir plans de conservació 
de les condicions acústiques o per adoptar mesures adreçades a possibilitar la percepció d’aquests sons.

c. El Pla de Palou es troba parcialment zonificat únicament en els polígons amb ús residencial on s’han 
establert objectius de qualitat acústica. No es va zonificar tota l’àrea agrícola del Pla de Palou en l’anterior 
mapa, ni tampoc ara en l’actualització. 

6. No procedeix estimar la sol.licitud de fer mesurame nts i que siguin incorporats en les zones d’interès  
natural que descriu l’informe ambiental del POUM det allades en la primera al·legació de la Crida per 
Granollers-CUP, es a dir, no procedeix estimar  la primera al·legació per a la present aprovació de  
l’actualització del mapa de capacitat acústica sego ns l’exposat en l’apartat anterior perquè:
a. El mapa anterior vigent no recollia aquests mesuraments i ara es porta a aprovació la seva actualització, no 

una ampliació .
b. La incorporació d’aquests mesuraments puntuals requeriria de modelitzacions i estudis tècnics per tal 

d’incorporar-los en el mapa de soroll pels quals serà necessari un suport extern, tècnic o financer no 
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contractat  per a la present actualització del mapa.
c. No ajuda millorar la protecció de la qualitat acúst ica del municipi esperar  a aprovar la present 

actualització del mapa fins disposar del suficient suport  extern per a poder fer més mesuraments i 
modelitzar-los.

7. La segona al·legació sol·licita que abans de l’apro vació definitiva del Mapa de capacitat acústica es 
procedeixi a prendre mesuraments i siguin incorpora ts a l’actualització dels espais inclosos en la Xarx a 
Natura 2000, els espais naturals d’interès municipa l catalogats en el Pla especial de protecció i gesti ó del 
patrimoni natural, així com els parcs urbans . En resposta a aquesta al·legació informar a l’al·legador que:
a. Tots els arguments exposats en resposta a la primera al·legació apliquen també en resposta a aquesta 

segona al·legació. 
b. Alguns dels parcs urbans que poden ser subjecte a objectius superiors de qualitat acústica no han estat 

estudiats encara amb detall i encara no s’ha aprovat la seva zonificació ni en l’anterior ni en l’actualització del 
mapa de capacitat acústica. D’altres parcs s’han zonificat i establert objectius de qualitat acústica segons 
l´ús predominant de la zona on queden integrats. 

8. No procedeix estimar la sol·licitud de fer abans de l’aprovació definitiva de l’actualització de mapa de 
capacitat mesuraments en la Xarxa Natura 2000, els espais naturals d’inte rès municipal catalogats en el 
Pla especial de protecció i gestió del patrimoni nat ural, així com els parcs urbans, es a dir, no proce deix 
estimar la segona al·legació de la Crida per Granollers- CUP per a la present aprovació de l’actualització 
del mapa de capacitat acústica, per tot l’exposat e n la primera al·legació i en l’apartat anterior perquè:
a. El mapa anterior vigent no recollia aquests mesuraments i ara es porta a aprovació la seva actualització, no 

una ampliació .
b. La incorporació d’aquests mesuraments puntuals requeriria de modelitzacions i estudis tècnics per tal 

d’incorporar-los en el mapa de soroll pels quals serà necessari un suport extern, tècnic o financer no 
contractat  per a la present actualització del mapa.

c. No ajuda millorar la protecció de la qualitat acúst ica del municipi esperar  a aprovar la present 
actualització del mapa fins disposar del suficient suport  extern per a poder fer més mesuraments i 
modelitzar-los.

9. La tercera al·legació sol·licita s’iniciï l’expedie nt de declaració de Zona d’Especial Protecció de la 
Qualitat Acústica (ZEPQA) per a l’espai del riu Congo st que inclou l’espai natural de Can Cabanyes 
inclòs en la Xarxa Natura 2000.  En resposta a aquesta al·legació informar a l’al·legador que:
a. Tots els arguments exposats en resposta a la primera i segona al·legació apliquen també en resposta a 

aquesta tercera al·legació. 
b. La voluntat local de protegir acústicament les zone s d’interès natural i les zones tranquil·les com el s 

parcs, es troba recollida en l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Granoller s 
(2011, article 6) sobre Zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) i zones tranquil·les 
el qual estableix que:
i. prèvia elaboració d’un estudi tècnic que contingui la determinació dels nivells d’immissió a l’ambient 

exterior mitjançant mesuraments, d’acord amb la legislació vigent, i la descripció dels valors objecte de 
protecció, l’Ajuntament pot declarar zones d’especial protecci ó de la qualitat acústica els parcs, 
zones enjardinades, interiors d’illes, espais per a  vianants o altres àrees de sòl urbà o urbanitzable  
similars que reuneixin els requisits establerts per  la legislació vigent i en els quals, per les seves  
característiques singulars, es consideri convenient  de conservar la seva especial qualitat 
acústica. La declaració ha d’incloure un Pla específ ic de mesures que determini les prescripcions 
necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i 
activitats admesos  i per assegurar que no se sobrepassen els valors límit d’immissió establerts per a 
aquestes zones. 

ii. Addicionalment a l'aprovació, si escau, de la declaració de zones d’especial protecció de la qualitat 
acústica, l'Ajuntament estudiarà les mesures necessàries per recuperar, mantenir i millorar 
progressivament la qualitat acústica dels espais de Granollers inclosos en la Xarxa Natura 2000, els 
espais naturals d'interès municipal catalogats en el Pla especial de protecció i gestió del patrimoni 
natural, així com els parcs urbans. Tots aquests espais es consideraran zones tranquil· les i, en cas 
de no trobar-se zonificats en el mapa de capacitat acústica, els objectius de qualitat acústica a 
assolir seran equivalents als de zones de sensibili tat acústica alta o bé, com a mínim, de 2 a 3 dB 
(A) inferiors als propis de les zones de sensibilit at acústica que els envolten.

c. En tot cas, és competència de la Generalitat,  a instància de l’Ajuntament, declarar  com zones ZEPQA  les 
zones de Palou i d’altres del municipi en sòl no urbanitzable.  El Departament de Territori i Sostenibilitat és 
l’òrgan competent en matèria de contaminació acústica, d’acord amb el Decret 342/2011, de 17 de maig, de 
reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat. En concret, és la persona titular de la Direcció 
General de Qualitat Ambiental d’aquest departament la competent, a instància de l’Ajuntament, un cop 
comprovat que es donen els requisits normatius,  acordar l’inici del procediment de declaració de zona 
d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) de les àrees incloses en sòl no urbanitzable del terme 
municipal de Granollers (article 6.7 i article 21.1.b del Decret 176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002 i se n’adapten els annexos).

d. No forma part ni es objectiu del procediment d’aprovació de l’actualització del mapa de capacitat acústica de 
l’any 2009, l’inici del procediment de declaració de zona d’especial protecció. 

e. A títol informatiu, en relació a aquesta al·legació, comunicar a al·legador que l’Ajuntament de Granollers té la 
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voluntat d’avançar si es viable segons normativa, en aquest tipus de declaració, i per això, ha sol·licitat el 
gener de 2016 suport tècnic a la Diputació de Barcelona per elaborar: 
i. l’estudi tècnic sobre les possibles zones d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) i zones 

tranquil·les a Granollers, que contingui la determinació dels nivells d’immissió a l’ambient exterior 
mitjançant mesuraments, d’acord amb la legislació vigent, i la descripció dels valors objecte de protecció.

ii. un pla específic de mesures necessàries per recuperar, mantenir i millorar progressivament la qualitat 
acústica, si s’escau, en els espais d’especial protecció per compatibilitzar la protecció de la qualitat 
acústica amb els possibles usos i activitats admesos.  

10. No procedeix estimar la sol·licitud de que s’iniciï l’expedient de declaració de Zona d’Especia l 
Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA) per a l’espa i del riu Congost que inclou l’espai natural de Can  
Cabanyes inclòs en la Xarxa Natura 2000, es a dir, n o procedeix estimar la tercera al·legació de la Crida 
per Granollers- CUP per a la present aprovació de l’actualització del m apa de capacitat acústica, per tot 
l’exposat en la primera, la segona al·legació i en l’apartat anterior perquè:
a. El mapa anterior vigent no recollia aquesta proposta de declaració i ara es porta a aprovació la seva 

actualització, no una ampliació.
b. La incorporació d’aquesta zonificació requeriria de modelitzacions i estudis tècnics així com d’un Pla 

específic de mesures que determini les prescripcions necessàries per compatibilitzar la protecció de la 
qualitat acústica amb els possibles usos i activita ts admesos, estudis i pla que no estan realitzats 
fins a la data. P er tal d’incorporar-los en el mapa de soroll, serà necessari un suport extern, tècnic o financer 
no contractat per a la present actualització del mapa.

c. No ajuda millorar la protecció de la qualitat acústica del municipi esperar a aprovar la present actualització 
del mapa fins disposar de la suficient informació per instar des de l’Ajuntament al Departament de Territori i 
Sostenibilitat, l’inici del procediment de declaració de zona d’especial protecció de la qualitat acústica 
(ZEPQA) de àrees incloses en sòl no urbanitzable del terme municipal de Granollers, com es el cas del riu 
Congost.

d. L’ordenança municipal aprovada, ja preveu una protecció acústica addicional de tots aquests espais que es 
consideren zones tranquil·les i, en cas de no troba r-se zonificats en el mapa de capacitat acústica, e ls 
objectius de qualitat acústica a assolir seran equi valents als de zones de sensibilitat acústica alta o 
bé, com a mínim, de 2 a 3 dB (A) inferiors als prop is de les zones de sensibilitat acústica que els 
envolten.

11. La quarta al·legació sol·licita a l’Ajuntament de G ranollers que procedeixi urgentment a declarar 
com a Zones acústiques de règim especial (ZARE) aqu elles zones que la memòria de l’actualització del 
mapa de capacitat acústica identifica com a zones q ue superen amb caràcter greu els límits de capacita t 
acústica . L’al·legador identifica aquestes zones segons la informació de la memòria de l’actualització del mapa 
de capacitat acústica com la Ronda Sud, l’Avinguda del Parc,  l’Avinguda Sant Esteve i l’avinguda de l’estació 
del Nord. En resposta a aquesta al·legació informar a l’al·legador que:
a. L’ordenança ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS A GRANOLLERS estableix, 

en el seu article 7, que l’Ajuntament pot declarar zones acústiques de règim especial aquelles àrees en les 
quals es comprovi que se superen els valors límit d’immissió en els termes establerts per la legislació vigent, 
mitjançant un estudi tècnic elaborat a iniciativa de l’Ajuntament o a petició d’un mínim del 50% dels veïns 
de la zona. La declaració ha d’incloure un pla específic de mes ures que determini les prescripcions 
necessàries per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activita ts 
admesos  i per assegurar que no se sobrepassen, a l’interior dels habitatges, els valors límit d’immissió 
establerts.  

b. La mostra de mesuraments fets amb la finalitat de l’actualització del mapa de capacitat acústica de 
Granollers, no és suficient per declarar zones acústiques de règim especial les vies proposades per 
l’al·legador.

c. D’acord a la Llei  16/2002 i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els seus annexos:
i. Segons l’article 38 de la Llei de soroll correspon al Departament de Medi Ambient el control de la 

contaminació acústica de les infrastructures genera ls  de transport (no aplicable a les infrastructures 
de titularitat estatal segons Sentencia del Tribunal Constitucional 5/2013, de 17 de gener de 2013. 
Recurs d’ inconstitucionalitat 5762-2002 )  i correspon a les entitats locals el control de les vies urbanes.

ii. La regulació vigent en matèria de soroll estableix un règim específic per a les infrastructures de transport, 
amb l’establiment de zones de soroll  per a garantir uns mínims de qualitat acústica en les noves 
construccions i amb l’establiment de tot un seguit de mesures per a minimitzar l’impacte acústic en les 
construccions existents afectades per sorolls i vibracions.

iii. La Llei defineix les zones de soroll com els sectors del territori afectats per la presència d’infrastructures 
de transport viari, ferroviari, marítim i aeri. La zona de soroll comprèn el territori de l’entorn de la 
infrastructura, i es delimita per la corba isòfona definida pels punts del territori on es mesuren els valors 
límit d’immissió, corresponents a les zones de sensibilitat acústica on se situa la infrastructura.

iv. Atès que l’ article 14 del Decret, diu que les zones de soroll de les infraestructures existents les determina 
l’administració titular de la infraestructura.

d. El titular de la Ronda Sud C-352 és la Generalitat de  Catalunya,  Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Direcció General d’Infrastructures a qui l’Ajuntament ha demanat delimitar la zona de soroll. Amb registre 
d’entrada 12 d’abril de 2016 REG 2016006402 es lliura  a l’Ajuntament un informe de la delimitació de les 
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zones de soroll de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya que transcorren pel terme 
municipal. Pel que fa a la carretera C-352 es lliuren valors d’immissió i d’atenció en les diferents zones de 
sensibilitat i usos del sol. Actualment informem que segons els treballs en curs de revisió i actualització del 
Pla de mobilitat de Granollers, s’ha comprovat que els únics trams de vials d’accés i sortida del municipi que 
han crescut entre 2006 i 2015 significativament en nombre de vehicles dia són els accessos que conformen 
la Ronda Sud, al voltant del 20%, es a dir uns 13.992 vehicles dia, mentre que la resta d’accessos han 
decrescut. En els propers mesos s’avaluarà la zona de soroll relativa a la Ronda Sud C-352 i es procedirà  a 
cercar instruments de col·laboració entre administracions per establir i finançar mesures per minimitzar 
l’impacte acústic en les noves construccions i en les existents d’aquesta zona.

e. El titular de l’Avinguda Estació del Nord, tram des d e la BV-1432 fins el carrer Maria Palau, és la 
Diputació de Barcelona  a qui l’Ajuntament ha demanat delimitar la zona de soroll corresponent. Encara no 
s’ha rebut aquesta delimitació. Actualment informem que segons els treballs en curs de revisió i actualització 
del Pla de mobilitat de Granollers, s’ha comprovat que l’Avinguda Estació del Nord ha vist reduït en un 54.6 
% el nombre de vehicles dia de 26.600 vehicles dia l’any 2006 a 12.089 vehicles dia. Els mesuraments fets 
en aquesta actualització poden per això, no ser prou representatius del soroll existent en aquesta via i 
revisaran abans d’incorporar la zona de soroll i el seguit de mesures per a minimitzar l’impacte acústic que 
s’acordin entre l’administració titular i l’Ajuntament.

f. El titular de l’Avinguda del Parc i l’Avinguda Sant Est eve es l’Ajuntament.  Es tracta d’una via urbana on 
l’Ajuntament haurà de delimitar la zona de soroll i un cop elaborat l’estudi tècnic per saber si es sobrepassen 
els valors d’atenció establerts per la llei, elaborarà un pla de mesures necessàries per compatibilitzar la 
protecció de la qualitat acústica amb els possibles  usos i activitats admesos  i per assegurar que no se 
sobrepassen, a l’interior dels habitatges, els valors límit d’immissió establerts.  Segons la Llei 16/2002, 
l’Ajuntament haurà de tenir en compte els mitjans per finançar les prescripcions del pla i establir un termini 
plausible per a l’assoliment dels valors d’immissió. Un cop elaborat segons normativa, el pla, s’haurà de 
sotmetre a l’Aprovació del Departament de Territori i Sostenibilitat. Actualment informem que segons els 
treballs en curs de revisió i actualització del Pla de mobilitat de Granollers, s’ha comprovat que el tram de 
l’Avinguda del Parc (Josep Umbert fins Vinyamata) ha patit un increment del 4% en el nombre de vehicles 
dia respecte els que passaven el 2006. Aquest no es el cas de l’Avinguda Sant Esteve que gràcies a la 
reducció de mobilitat interna en vehicle privat, els aparcaments dissuasoris, la creació de la illa de vianants i 
l’eliminació d’algunes places d’aparcament regulades a l’entorn central, ha decrementat el nombre de 
vehicles dia el 2015 respecte els que passaven el 2006: entre el tram de carrer Colom fina a Foment s’ha 
reduït un 15% i des de Foment a Josep Umbert el decrement ha estat del 16%. 

g. Un cop es disposi de tota la informació de les diferents administracions, també des del Ministeri de Foment 
per a les infrastructures ferroviàries de la seva titularitat, es grafiaran sobre el mapa les corbes isòfones que 
comprenen les zones de soroll. A continuació  es procedirà a analitzar les zones afectades i en els llocs on 
es sobrepassin els valors d’atenció recollits en la normativa, es procedirà cercar instruments de 
col·laboració entre administracions per establir i finançar mesures per minimitzar l’impacte acústic e n 
les noves construccions i en les existents . 

h. En les infrastructures existents de titularitat de la Generalitat de Catalunya, els objectius de qualitat acústica 
previstos en els plans d’acció en matèria de contaminació acústica i en els plans específics de mesures per 
minimitzar l’impacte acústic, s’han d’assolir abans del dia 31 de desembre de 2020 (Disposició transitòria 
cinquena del Decret 176/2009 de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 
de juny, de protecció contra la contaminació acústica).

i. En el marc del principi de col·laboració, s’han de promoure convenis de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat, l’Administració local i, si escau, l’Administració de l’estat  per a 
aplicar les mesures que estableix la llei. ( Article 25 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica) El mateix article 7 de l’ordenança municipal recull que l’Ajuntament pot promoure els 
convenis i acords de col·laboració necessaris amb altres administracions i particulars per a l’adequat 
desenvolupament i execució del Pla.

j. A títol informatiu, en relació a aquesta al·legació informar a al·legador que l’Ajuntament de Granollers ha 
sol·licitat el gener de 2016 suport tècnic a la Diputació de Barcelona per a elaborar:
i. Incorporació i delimitació de les zones de soroll a títol informatiu en el mapa de capacitat acústica vigent, 

a partir de la informació lliurada per les administracions titulars, i diferenciació de les vies urbanes 
continuïtat d’aquestes no susceptibles de generar zones de soroll, atès que integrades en el conjunt de la 
trama urbana.

ii. Estudi tècnic de les zones de superació prioritàries, persones afectades i proposta d’actuacions sobre les 
superacions d’objectius de qualitat acústica amb el suport tècnic de l’Oficina d’Intervenció en les Activitats 
i Instal·lacions i del Servei de Mobilitat.

iii. Pla específic de mesures necessàries per recuperar, mantenir i millorar progressivament la qualitat 
acústica en les zones de superació prioritàries i, si s’escau, en els espais d’especial protecció, per 
compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos.  

iv. Incorporació de la informació en el web municipal per garantir l’accés a la informació i posada disposició 
del públic interessat.

12. No procedeix estimar la sol·licitud a l’Ajuntament de Granollers que procedeixi urgentment a 
declarar com a Zones acústiques de règim especial ( ZARE) aquelles zones que la memòria de 
l’actualització del mapa de capacitat acústica iden tifica com a zones que superen amb caràcter greu el s 
límits de capacitat acústica, es a dir, no procedei x estimar la quarta al·legació de la Crida per Granollers- 
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CUP per a la present aprovació de l’actualització del m apa de capacitat acústica, per tot l’exposat en els  
apartats anteriors perquè:
a. No hi ha estudis tècnics associats a plans específi cs que determinin les prescripcions necessàries  

per compatibilitzar la protecció de la qualitat acústica amb els possibles usos i activitats admesos per iniciar 
l’expedient de  declaració segons l’establert en la normativa.

b. Algunes  de les infrastructures que l’al·legador proposa susceptibles a declarar com a ZARE no són de 
titularitat municipal , i es l'administració titular qui ha d'elaborar i d'aprovar el pla de mesures per reduir el 
soroll, així com hauran de cercar-se instruments de col·laboració amb les altres administracions a l'hora de 
definir i d'aplicar mesures.

c. No ajuda millorar la protecció de la qualitat acústica del municipi esperar a aprovar la present actualització 
del mapa fins disposar de la suficient informació per incorporar les zones de soroll al mapa i instar i acordar 
des de l’Ajuntament a les administracions titulars plans específics de mesures necessàries per recuperar, 
mantenir i millorar progressivament la qualitat acústica en les zones de superació prioritàries,i si s’escau, 
segons el que recull la normativa declarar-les Zones acústiques de règim especial (ZARE) .

13. La cinquena al·legació sol·licita a l’Ajuntament de  Granollers que procedeixi urgentment a la 
redacció i implementació d’un pla d’acció que possi biliti la millora de la qualitat acústica en aquell es 
zones que la Memòria de l’actualització del mapa de  capacitat acústica identifica com a zones que 
superen amb caràcter greu els límits de capacitat a cústica . En resposta a aquesta al·legació informar a 
l’al·legador que:
a. No es l’actual objecte d’aprovació altre que l’actualització del mapa de capacitat vigent, tal i  com recull la 

normativa (art. 16 de la Llei estatal 37/2003, de 17 de novembre del soroll), per la que s’ha d’actualitzar el 
mapa de soroll abans de 5 anys, per revisar si reflecteix la situació actual del municipi, i si s’escau, 
actualitzar els indicadors dels trams en que ha variat.

b. L’elaboració d’un pla d’acció que possibiliti la millora de la qualitat acústica no es un procediment immediat i 
simultani a la diagnosi de superacions dels objectius de qualitat acústica establerts. Un pla d’acció:
i. ha de venir precedit d’un seguit d’estudis i informacions que han d’elaborar-se per l’administració titular 

de la infrastructura, 
ii. ha de donar-se audiència a les administracions afectades pel traçat o veïnes de l’espai, 
iii. ha de tenir en compte els mitjans per finançar les actuacions incloses en el pla proposat
iv. i ha de disposar-se de terminis en que sigui viable amb els usos actuals un assoliment d’objectius de 

qualitat acústica. 
c. No ajuda millorar la protecció de la qualitat acústica del municipi esperar a aprovar la present actualització 

del mapa fins disposar de la redacció i implementació d’un pla d’acció que possibiliti la millora de la qualitat 
acústica en aquelles zones que la Memòria de l’actualització del mapa de capacitat acústica identifica com a 
zones que superen amb caràcter greu els límits de capacitat acústica.

14. No procedeix estimar la sol·licitud a l’Ajuntament de Granollers que procedeixi urgentment a la 
redacció i implementació d’un pla d’acció que possi biliti la millora de la qualitat acústica en aquell es 
zones que la Memòria de l’actualització del mapa de  capacitat acústica identifica com a zones que 
superen amb caràcter greu els límits de capacitat a cústica, es a dir, no procedeix estimar la cinquena  
al·legació de la Crida per Granollers- CUP per a la present aprovació de l’actualització del m apa de 
capacitat acústica, per tot l’exposat en els aparta ts anteriors perquè:
a. Falten un seguit d’estudis i informació, pels que es cerquen des de l’Ajuntament de Granollers recursos 

locals i externs, així com informació bàsica d’altres administracions abans de poder aprovar la redacció i 
implementació d’un pla d’acció que possibiliti la millora de la qualitat acústica en aquelles zones que superen 
amb caràcter greu els límits de capacitat acústica. 

b. No ajuda millorar la protecció de la qualitat acústica del municipi esperar a aprovar la present actualització 
del mapa fins disposar d’un pla d’acció.

15. La sisena al·legació sol·licita a l’Ajuntament de G ranollers que es procedeixi urgentment a la 
redacció i implementació d’un Pla d’acció en matèria  de protecció contra la contaminació acústica en el  
que prengui en consideració mesures especials de re gulació del trànsit de pas per la Ronda Sud tal com 
va ser acordat en sessió plenària de 23 de febrer d e 2016.  
16. No procedeix a estimar la sisena al·legació per tot l’exposat en els anteriors apartats i en co ncret a 
l’exposat en resposta a la cinquena al·legació perq uè:
a. Falten un seguit d’estudis i informació, pels que es cerquen des de l’Ajuntament de Granollers recursos 

locals i externs, així com informació bàsica d’altres administracions abans de poder aprovar la redacció i 
implementació d’un pla d’acció que possibiliti la millora de la qualitat acústica en aquelles zones que superen 
amb caràcter greu els límits de capacitat acústica. 

b. No ajuda millorar la protecció de la qualitat acústica del municipi esperar a aprovar la present actualització 
del mapa fins disposar d’un pla d’acció.

c. El que es porta a aprovació es l’actualització del mapa de capacitat acústica i no un Pla de mesures relatives 
a la regulació del trànsit de pas per la Ronda Sud.

d. El titular de la Ronda Sud C-352 és la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Direcció General d’Infrastructures a qui l’Ajuntament ha demanat delimitar la zona de soroll i qui ha facilitat 
les dades en taules de distancies d’isòfones (registre d’entrada 12 d’abril de 2016 REG 2016006402) que 
hauran d’estudiar-se i contrastar-se amb la zonificació aprovada a Granollers en el mapa de capacitat 
acústica.

e. En les infrastructures existents, de titularitat de la Generalitat de Catalunya, els objectius de qualitat acústica 
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previstos en els plans d’acció en matèria de contaminació acústica i en els plans específics de mesures per 
minimitzar l’impacte acústic s’han d’assolir abans del dia 31 de desembre de 2020.

f. Les mesures especials de regulació del trànsit de pas per la Ronda Sud, tal i com va ser acordat en sessió 
plenària de 23 de febrer de 2016, únicament podran impulsar-se mitjançant convenis de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat, l’Administració local. Aquests acords hauran de redactar-se amb 
posterioritat a l’aprovació de l’actualització del mapa de capacitat acústica i no han de ser objecte 
d’aprovació conjuntament ara.

Fonaments de dret 
La normativa reguladora del soroll i les vibracions en l’àmbit estatal i català es resumeix en les següents: 
- Ple. Sentencia del TC 5/2013, de 17 de gener de 2013. Recurs d’inconstitucionalitat 5762-2002. Interposat pel 

President del Govern respecte a diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya. Competències sobre medi ambient, 
infraestructures de transport i sistema de responsabilitat de les Administracions públiques: inaplicabilitat a les 
infraestructures de titularitat estatal del precepte legal autonòmic relatiu al pla de mesures per a minimitzar 
l’impacte acústic. 

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

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

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

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

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

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

Proposo,
Primer :  Desestimar les sis al·legacions presentades per la Crida per Granollers- CUP per a la present 
aprovació de l’actualització del mapa de capacitat acústica,  per no ser procedents en l’expedient 
d’aprovació de l'actualització del mapa de capacitat acústica d'acord a tots els fets exposats en el present 
informe.
Segon : Aprovar l’actualització del mapa de capacitat acústica del municipi de Granollers, elaborat d'acord amb 
la legislació vigent.
Tercer : Donar trasllat de l'aprovació del mapa de capacitat acústica al Departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya.
Quart  Publicar l’actualització del mapa de capacitat acústica en el BOP de Barcelona i Taulell d’Edictes de la 
corporació".

QuartQuartQuartQuart.-.-.-.-    Una vegada comprovades les al·legacions formulades pel senyor Eduard Navarro i 
Domènech, en representació del grup municipal de la Crida per Granollers-CUP, i en base a l'informe 
emès per la tècnica de Medi Ambient que s'ha transcrit en l'antecedent anterior, procedeix desestimar 
la totalitat de les al·legacions formulades pel senyor Eduard Navarro i Domènech , en representació del 
grup municipal de la Crida per Granollers-CUP, en relació a l'actualització del Mapa de capacitat 
acústica de Granollers, aprovada inicialment per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el 26 de 
gener de 2016, per no ser procedents en l'expedient d'aprovació de l'actualització del Mapa de 
capacitat acústica. 

CinquèCinquèCinquèCinquè.-.-.-.- Com a conseqüència de l'antecedent, cal aprovar definitivament l'actualització del Mapa deactualització del Mapa deactualització del Mapa deactualització del Mapa de    
capacitat acústica de Granollerscapacitat acústica de Granollerscapacitat acústica de Granollerscapacitat acústica de Granollers, aprovada inicialment per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el 
dia 26 de gener de 2016, i procedir a la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província als efectes 
de la seva entrada en vigor, conforme estableixen els articles 70.2 i 65.2 de la Llei 11/1999, de 21 
d'abril , de modificació de la Llei 7 / 1985, de 2 d'abril reguladora de les bases de Règim Local, que 
regulen la publicació de les Ordenances i la seva entrada en vigor .

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

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

II La normativa reguladora del soroll i les vibracions en l’àmbit estatal i català es resumeix en les 
següents:
- Ple. Sentencia del TC 5/2013, de 17 de gener de 2013. Recurs d’inconstitucionalitat 5762-2002. 

Interposat pel President del Govern respecte a diversos preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica de Catalunya. Competències sobre 
medi ambient, infraestructures de transport i sistema de responsabilitat de les Administracions públiques: 
inaplicabilitat a les infraestructures de titularitat estatal del precepte legal autonòmic relatiu al pla de 
mesures per a minimitzar l’impacte acústic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PrimPrimPrimPrimeeeerrrr Desestimar la totalitat de les al·legacions formulades pel senyor Eduard Navarro i 
Domènech, en representació del grup municipal de la Crida per Granollers-CUP, presentades el dia 2 
de març de 2016, en relació a l'actualització del Mapa de capacitat acústica del municipi deactualització del Mapa de capacitat acústica del municipi deactualització del Mapa de capacitat acústica del municipi deactualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de    
GranollersGranollersGranollersGranollers  aprovada inicialment per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 26 de gener de 
2016, per les raons exposades a l'informe de la tècnica de Medi Ambient de dia 15 d'abril de 2016 
transcrit a l'antecedent tercer, d'acord amb els antecedents esmentats i als fonaments de dret 
invocats.

SegonSegonSegonSegon Aprovar definitivament l'actualització del Mapa de capacitat acústica del municipi deactualització del Mapa de capacitat acústica del municipi deactualització del Mapa de capacitat acústica del municipi deactualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de    
GranollersGranollersGranollersGranollers , aprovada inicialment per l'Ajuntament en ple en sessió celebrada el dia 26 de gener de 
2016.

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

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

CinquèCinquèCinquèCinquè Notificar els precedents acords al senyor Eduard Navarro i Domènech, en representació 
del grup municipal de la Crida per Granollers-CUP, significant-li la possibilitat d'interposar els recursos 
que consideri oportuns.

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

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

Senyor Camps: Bona tarda, a la sessió del plenari municipal del 26 de gener de 2016, es va acordar 
per àmplia majoria aprovar inicialment l'actualització del Mapa de capacitat acústica del municipi de 
Granollers. L'actualització és el fruit de l'acompliment de l'anomenada Ley del Ruido, ley 37/2003, que 
obliga cada 5 anys l'evolució del soroll en els punts mesurats.
Només i breument per emmarcar el discurs, quatre referències del que vaig explicar en el Ple de 
gener. En primer lloc, que tant l'Ordenança de soroll i de vibracions, com el Mapa de capacitat 
acústica eren el resultat de la feina feta al si de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, que 
juntament amb la Direcció General de qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, i de l'Àrea de 
Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, van elaborar doncs aquests dos, aquest document, i 
aquest és el document que ha servit de referència a la gran majoria de municipis catalans que han 
compartit aquesta metodologia. I que es van posar a treballar justament quan encara no hi havia 
tancada ni la normativa, faltava el Reglament, tant de la normativa espanyola com de la normativa 
catalana. 

En segon lloc, que per elaborar el mapa de capacitat acústica de Granollers, encarregat a l'Escola 
Universitària Politècnica de Mataró, com vaig explicar, es va fer en base a 207 mesuraments i que 
l'actualització s'ha fet partint d'una base més petita, 36% de les mostres en horari diürn, i un 23% en 
horari nocturn, que han permès fer extrapolacions corresponents per determinar la variació del soroll 
entre 2009 i 2014. Deia també que els treballs d'actualització duts a terme per la Fundació 
Tecnocampus Mataró Maresme, mostrava una reducció general del soroll. Es reduïen els punts on es 
superaven el 70 decibels, passen dels 22 punts del 2009, al 14 del 2014, i dèiem que només en dos 
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punts s'havia experimentat un increment del soroll en relació al 2009. La ronda Sud, especialment en 
el tram entre el riu i la connexió de la C-17, i el carrer Puig i Perucho, per l'obertura del carrer a la 
Ronda Nord. 

Avui hem de tractar en aquest Ple la desestimació de les 6 al·legacions presentades per la Crida per 
Granollers CUP, d'acord amb l'Informe tècnic elaborat. El primer, ja dono resposta al sentit de les 
al·legacions, i dir que un primer motiu comú i general, que s'exposa per desestimar les al·legacions és 
el fet que el que portem al Ple, és una actualització dels mesuraments del mapa de capacitat acústica, 
com he dit, i no una ampliació. El que es proposa en les al·legacions implicaria endarrerir 
l'actualització i deixar sense efecte, momentani, l'aprovació del Mapa de capacitat acústica i deixar de 
disposar en conseqüència d'una eina molt útil a l'hora de tractar, d'actuar perdó, en matèria de soroll. 
Perquè el que demanen necessitaria lògicament estudis addicionals, fer més mesuraments, i establir 
les corresponents modalitzacions, a part de les qüestions necessàries com serien el suport tècnic o 
financer per dur-les a terme. Com deia, el temps d'espera per l'actualització que suposaria creiem que 
no afavoriria la capacitat de treballar per la qualitat acústica del municipi. I el que és d'utilitat és 
aprovar ara l'actualització, i avançar en alguns dels temes que es proposen a les seves al·legacions .

Com veuran ara, comentaré més endavant. Aquest comentari que estic fent serveix per a totes les 
al·legacions, i de manera específica, perquè llavors seguiré més o menys l'ordre, per la cinquena, en 
la qual es demana la redacció i implementació d'un Pla d'acció per les zones de superació greu dels 
límit de capacitat acústica. Sobre la primera i segona al·legació que es formula, en què es sol·licita fer 
mesuraments en 11 espais naturals d'interès municipal i el Pla de Palou, esmentar que la nostra 
Ordenança, amb un tret que li és propi, i que vam voler recollir a la nostra pròpia Ordenança, recull la 
protecció de zones tranquil·les, i les equipara a les zones de sensibilitat acústica alta, amb una 
reducció de 2 - 3 decibels en relació a les zones aquestes de sensibilitat acústica alta. És en aquest 
sentit que hem sol·licitat a la Diputació de Barcelona, i aquí voldria el que estem treballant en el punt 
que ens demanaven, en aquest sentit deia, hem sol·licitat a la Diputació de Barcelona, un suport 
tècnic per l'estudi acústic dels parcs i dels parcs naturals del nostre municipi .

La tercera al·legació, sol·licita declarar zona d'especial protecció de la qualitat acústica l'espai del Riu 
Congost i Can Cabanyes, inclosos en la Xarxa Natura 2000, dir que aquesta figura s'aplica a parcs 
naturals declarats i no espais amb forta influència d'antropització que a Granollers va ser el fet 
precisament d'actuar en el sentit de la seva protecció, el que volem és aprovar una sèrie de mesures 
que es pugui complir, al contrari no té cap sentit, no és objectiu del Mapa de capacitat acústica. Afegir 
que segons la normativa vigent, en sol no urbanitzable, declarar zones de protecció especial, és 
competència de la Generalitat de Catalunya. Com seria el cas el riu Congost. En canvi, en sol 
urbanitzable la competència és municipal. 

La quarta al·legació sol·licita la declaració de zones acústiques de règim especial, conegudes amb les 
sigles ZARE, les zones que superen amb caràcter greu els límits de capacitat acústica, és a dir, la 
Ronda Sud, l'avinguda del Parc - Sant Esteve, i l'avinguda de l'Estació del Nord. Dir en aquest sentit 
que el Pla específic d'aquestes zones ZARE, segons la nostra Ordenança, hauria d'incloure un conjunt 
de mesures que haurien de fer compatibles la protecció de la qualitat acústica, amb possibles 
activitats i usos admesos existents. La normativa estatal i autonòmica, també parla de l'establiment de 
zones de soroll. L'article 38 de la Llei de Soroll especifica que correspon a la Generalitat de Catalunya 
el control de la contaminació acústica de les infraestructures generals , cosa aplicable a la Ronda Sud i 
a la carretera de Lliça, mentre que correspon, pel que he dit abans, als ens locals el control de les vies 
urbanes, avinguda del Parc, eix avinguda del Parc - Sant Esteve. L'article 14 del decret 176/2009 
deixa clar que les zones de soroll de les infraestructures existents les determina l'administració titular 
de la infraestructura, és per aquest motiu que des de l'Ajuntament de Granollers, com vaig explicar en 
el Ple de gener, hem cursat cartes al Ministerio de Fomento, a la Generalitat de Catalunya, i a la 
Diputació de Barcelona. Comentar que la Generalitat de Catalunya ha respost, facilitant les dades que 
s'estan analitzant i que a partir d'aquí s'hauran de proposar mesures en aquelles vies que són de 
titularitat de la Generalitat. Aprofito per respondre ara en aquest sentit a la sisena al·legació, que feia 
referència, que vostè s'hi ha referit abans, de la moció que es va aprovar en el Ple per unanimitat 
referida a la Ronda Sud, com deia es va cursar el dia 4 de març a través de Secretaria, a la 
Generalitat i al Ministerio, tal com es demanava. En tot cas, apuntar que la normativa vigent, fitxa un 
termini per l'adopció de mesures fins al 31 de desembre de 2020, per complir-les. 

La Diputació també per la seva part, dir que la Diputació de Barcelona ens ha contestat a la carta que 
li vam trametre i que ha encarregat l'estudi que correspon a la carretera de Lliça. I dir que en aquest 



192

sentit ens donarà exactament quina és la situació, per dir tanmateix que en els estudis fets 
posteriorment arran de com hem parlat en el punt anterior del Pla de Mobilitat, constaten un descens 
del trànsit en un 54% en aquest. Creiem que el mesurament que es va fer el 2004, podria estar afectat 
per les obres que en aquell moment s'estaven duent a terme en la construcció de les rotondes prop de 
la C-17, a la carretera de Lliça, però de fet com tindrem l'estudi de la Diputació, aclarirem aquest punt.

Pel que fa a l'eix de l'avinguda del Parc Sant Esteve, esmentar que dins els treballs de la revisió del 
Pla de mobilitat urbana l'Ajuntament delimitarà com li correspon, les zones de soroll, i a partir d'aquí 
estudiarà quines mesures es poden prendre. En tot cas facilitar dues dades, els estudis fets en el marc 
del nou Pla de mobilitat, constaten la reducció del trànsit en un 15%, i com vaig comentar en el Ple de 
gener, estem convençuts que té una incidència important en el nivell de soroll en aquest eix el gran 
nombre d'autobusos urbans i interurbans de transport públic, per tant que circulen per aquesta via. 

He volgut transmetre i ja vaig acabant, el compromís del govern de la ciutat que és continuar treballant 
per la millora de la qualitat acústica de Granollers en aquest procés de treball i estan incloses, com he 
anat argumentant, bastant dels punts que s'han proposat a les al·legacions, i que ens proposem 
avançar pas a pas, i aquest ha estat una mica el discurs que jo he presentat aquí, i que ara, com deia 
al principi, en resum i per tot lo exposat, el més oportú que creiem, és que el que pertoca és aprovar 
definitivament el Mapa de capacitat acústica de Granollers , moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, aquí hi ha anunciades intervencions, com és normal, i en tot cas obrim torn, 
per part del Partit Popular, no hi ha intervenció? Per part de la Crida-CUP, endavant,

 

Senyor Navarro: Gràcies per l'explicació senyor Camps. Primer de tot, agrair la feina de les tècniques 
municipals, que vam fer l'informe justificatiu de les al·legacions, agrair també doncs la capacitat de, 
malgrat desestimar les al·legacions, recollir bona part d'elles per part del Govern, en aquest sentit 
doncs el mateix que comentàvem abans, el que hem volgut amb aquestes al·legacions és millorar un 
document que per nosaltres doncs teníem moltes més possibilitats, encara les veiem, vostès recullen 
bona part de les al·legacions que nosaltres fem, els hi agraïm aquest esforç i en aquest sentit pensem 
que seria una eina per treballar conjuntament, que utilitzarem en altres, en altres moments, sobretot 
per millorar allò que creiem que sempre és millorable i en tot cas poder discutir conjuntament quines 
són les coses que es poden fer. 

De la seva intervenció senyor Camps, potser faltaria una cosa, de les que nosaltres recollíem, a veure 
estem d'acord amb alguns dels temes que vostès plantegen, altres els veiem de manera diferent, que 
seria poder tot plegat recollir-ho en un Pla d'Acció, i això no ho he sabut veure, potser sí que hi és. 
M'ho aclareix. I també dir-los que un altre cop apareixen altres administracions, vostès ens diuen que 
ja s'han posat en contacte amb la Generalitat, amb la Diputació, que són les responsables d'alguns 
vials. Això si hi ha d'anar incidint perquè doncs els governs aquests no són els que treballen, és a dir, 
no són els que trepitgen el territori, no són aquells que realment recullen les necessitats de la gent , per 
això estem nosaltres tots plegats en aquí, però sí que veiem molt útil poder anar incidint en aquests 
aspectes. Aleshores es podria demanar a la Generalitat doncs que anés més enllà, que es declaressin 
algunes d'aquestes zones, segons les zones d'especial protecció de la qualitat acústica, doncs això ja 
es podria anar demanant també. I per últim dir-los que nosaltres ens abstindrem, donat que malgrat 
que no s'accepten les al·legacions del Grup, es recullen bona part de les propostes i veiem una actitud 
propositiva que pensem que és molt útil per la ciutat. Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies, algun altre Grup vol intervenir, no? Sí? Endavant senyora Maynou, té la 
paraula
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Senyora Maynou: Molt breument, perquè bàsicament ja repetiríem una mica el que ja ha dit el 
company, l'Eduard Navarro, nosaltres també ens abstindrem davant d'aquest dictamen, i bàsicament 
nosaltres el que plantejàvem és que moltes de les al·legacions i propostes que es feien des de la 
CUP, també les compartíem, o les podríem compartir, i que pensàvem també que en la línia del que 
s'ha anat dient fins ara, i que també apuntàvem quan parlàvem del tema del Pla de mobilitat és que 
ens caldria potser presentar més propostes, més projectes, i poder treballar, poder compartir més les 
propostes que es facin des dels diferents Grups Municipals. I que som conscients que aprovar 
l'actualització del mapa no té res a veure amb aprovar una ampliació o revisió d'aquests indicadors 
que formen el mapa de capacitat acústica, però sí que pensem que val la pena començar a treballar, i 
començar a replantejar molts dels projectes o treballs vigents, que seria una manera també de 
començar a fer més treball comú i més participatiu entre els Grups Municipals , gràcies.

 

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si el Grup socialista vol intervenir. No? En tot cas el senyor Camps per 
cloure aquest primer torn, o aquest darrer torn, endavant.

Senyor Camps: Bé, en tot cas agrair el posicionament de la CUP que ha interpretat bé el sentit del 
meu argumentari, com he comentat el tema de desestimar les al·legacions, ho he dit al principi, i ara 
respondré al comentari, a la pregunta que se m'ha fet, és perquè totes les seves propostes el que 
farien seria deixar paralitzat o endarrerit doncs l'actualització del Mapa de capacitat acústica, i això 
entenem que no és positiu, per això, i precisament per aquest motiu, per tot el que suposaria entrar en 
l'elaboració ho he comentat, el Pla d'Acció, he dit que contestava l'al·legació cinquena justament en 
aquest context general del principi, per desestimar les seves al·legacions, era justament per això, 
perquè un Pla d'Acció comportaria justament el mateix, deixar sense efecte el que estem fent avui en 
el Ple, que és l'actualització, del mapa de capacitat acústica, i en aquest sentit creiem que era oportú 
poder tenir aquesta eina per poder continuar treballant. 

He comentat també en el meu argumentari que ens vam adreçar a tres administracions, que són 
titulars d'infraestructures a la nostra ciutat i que en aplicació de l'article 14 de la Llei esmentada doncs 
els hi correspon fer estudis de soroll a les zones, estudis de zones, i que hem rebut resposta ja i ens 
han facilitat dades la Generalitat de Catalunya, que la resposta de la Diputació ha estat que 
encarregaven un estudi de la seva via de comunicació, que per tant ens contestarien, amb un estudi 
sobre aquest treball. I el que estem pendent i també ens ha contestat però ha dit que ens enviarà la 
informació, que no la tenim però hem rebut resposta de què ens enviaran la informació és del 
Ministerio de Foment pel que són les vies del tren, acord?

Hem comentat el tema de la zona ARE per anar una mica més enllà, sobre la Ronda Sud comentar 
que des d'una ZARE que nosaltres tinguem coneixement només n'hi ha una a Catalunya, que és a 
Sitges, fet pel tema del centre històric, pel tema de l'oci nocturn, i problemes de soroll que hi havia en 
el centre històric, i que aquí és l'únic cas que tenim d'elaboració d'una zona d'aquest tipus. Bé, en tot 
cas sapiguem que quan parlem de què és un ZARE, a un lloc on s'ha aplicat, i és en aquest cas 
concret en aquesta circumstàncies. En tot cas sí que amb la Generalitat i amb les altres 
administracions, anirem treballant i per suposat en el marc de la Comissió Informativa anirem 
informant de l'evolució d'aquests treballs. Moltes gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies,
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Albert Camps: Perdó, perdó, em quedava, he de respondre a Esquerra Republicana que també ho 
tenia marcat.

Alcalde: Segueixi fent ús de la paraula,

 

Senyor Camps: No sé, és igual, cada Grup Municipal pren la decisió que vol, a l'hora de votar, el mes 
de gener presentant el mateix document es va votar a favor, n'hi va haver 22 a favor, 2 en contra. Avui 
hi ha hagut un Grup que s'ha abstingut, i jo crec que ha sigut un pas positiu, en tot cas lamentar o no 
compartir però és una posició que respecto dins un tema respectable, aquest canvi de vot favorable a 
l'abstenció, quan el que hem fet en tot cas és amb la màxima sensibilitat, intentar incorporar aquells 
suggeriments que s'oferien a les al·legacions. 

Alcalde: Moltes gràcies, obrim un segon torn, no sé si per part de la CUP es vol intervenir, per part 
d'Esquerra Republicana es vol intervenir, no? En tot cas per tant passem a 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 CIUi CIUi CIUi CIU    ((((2222))))        iiii    8888    abstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERCabstencions  dels Grups Municipals ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ((((3333)))),,,,    CCCC''''ssss    ((((2222)))),,,,        CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA    ((((2222))))    i PPi PPi PPi PP    
((((1111).).).).

Alcalde: Molt bé, en tot cas deu ser el primer cas que després d'admetre i millorar el document té un 
resultat inferior al que tenia quan ha sortit. Aquest document es va aprovar amb 22 vots a favor en el 
seu moment, i ara n'hi ha menys. Bé, en tot cas és aquesta mobilitat del plenari

Alcalde: Bé, passem al següent punt, que fa referència a la Comissió Informativa de l'Àrea de Serveis 
a la Persona, és un dictamen a partir del qual s'aprova la ratificació dels estatuts del Consorci 
Transversal Xarxa d'Activitats Culturals. Senyor Secretari,

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

9999).-).-).-).-DICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓDICTAMEN RELATIU A APROVAR INICIALMENT LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ    
DELS ESTATUTS DEL CONSORCI TRANSVERSAL XARXA DDELS ESTATUTS DEL CONSORCI TRANSVERSAL XARXA DDELS ESTATUTS DEL CONSORCI TRANSVERSAL XARXA DDELS ESTATUTS DEL CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D ''''ACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALSACTIVITATS CULTURALS

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

En data 4 de març de 2016, el Consell Directiu del Consorci Transversal Xarxa d 'Activitats Culturals va 
aprovar la proposta de modificació dels següents articles dels Estatuts del Consorci . 
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L'esmentada modificació està motivada pels canvis que suposa l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'administració local; de la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa ; i de la Llei 
16/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya.

Tal com estableix l'article 27 dels Estatuts del Consorci, aquesta modificació requerirà la prèvia 
aprovació, per majoria absoluta, del Consell Directiu, i es seguirà amb el mateix procediment que per 
a la seva aprovació, d’acord amb l’article 313 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

Es fa constar la incongruència detectada en la nova redacció donada als articles 19 i 23 (relatiu a 
l'elaboració d'avanprojecte de pressupost) dels Estatuts, en tant que el primer parla de l'existència 
dels càrrecs diferenciats de Secretari i d'Interventor, mentre el segon es refereix a una única figura de 
Secretari-Interventor. 
D'altra banda es considera que les funcions de redacció d'avantprojecte de pressupost no han de 
recaure en la figura de l'Interventor, essent més adient el seu desenvolupament pel president, de 
conformitat a allò disposat per l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals. 

Fonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídicsFonaments jurídics

L'article 8.3.d) dels Estatuts del Consorci, estableix que correspon al Consell Plenari, amb caràcter 
indelegable l'aprovació i la modificació dels presents Estatuts, sens perjudici de la necessitat també 
de l'aprovació per part de cadascun dels ens consorciats.

L'article 14.2 b) dels Estatuts del Consorci estableix que en el Consell Plenari caldrà el vot 
favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la validesa dels acords que s'adoptin 
sobre les matèries següents: b) Aprovació i modificació dels presents Estatuts.

L'art. 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per 
Decret 179/95, de 13 de juny, en concordança amb l'article 313.2 del mateix Reglament, regulen el 
procediment i quòrum necessari de modificació dels estatuts del Consorci .

L'Art. 313 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, 
de 13 de juny, sobre el procediment de tramitació per la modificació d'estatuts, i que preveu la seva 
aprovació inicial, la submissió a informació pública, i l'aprovació definitiva.

L'article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, que 
requereix majoria absoluta per modificar els estatuts .

L'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, regula l'encomana de gestió.

L'article 114.3 del Decret legislatiu 2/2003,de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en quant a la competència del Ple de l'Ajuntament per a 
l'adopció de l'acord de modificació dels estatuts del Consorci, que requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.

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

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER.-.-.-.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Transversal Xarxa 
d’Activitats Culturals aprovada pel Consell Directiu d'aquest de 4 de març de 2016, amb excepció de 
l'article 23, atesos els fets i fonaments de dret invocats. 

SEGONSEGONSEGONSEGON.-.-.-.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats 
Culturals en els termes següents:

1.- Modificació de l'article 1:
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“Article 1
Amb la denominació de Consorci Transversal, Xarxa d’activitats culturals“CTXAC” es constitueix un 
consorci a l’empara del que preveu el Conveni Marc Europeu sobre cooperació transfronterera entre 
entitats territorials, el Tractat entre el Regne d’Espanya i la República Francesa sobre cooperació 
transfronterera entre entitats territorials, suscrit a Bayona, 10 de març de 1995, l’article 87 de la Llei 
7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de Règim Local, amb el nou redactat efectuat per la Llei 
57/2003 de mesures per a la modernització del govern local i pel text refòs de la Llei municipal de 
règim local de Catalunya aprovada pel decret legislatiu  2/2003, de 28 d’abril.

El Consorci transversal, Xarxa d’activitats culturals, “CTXAC”, es constitueix com a entitat pública de 
caràcter associatiu, integrada pels següents membres:
a) Ajuntament de Figueres
b) Ajuntament de Girona
c) Ajuntament de Granollers
d) Ajuntament de Manresa
e) Ajuntament de Mataró
f) Ajuntament d’Olot
g) Ajuntament de Reus
h) Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
i) Ajuntament de Sant Cugat
j) Ajuntament de Tortosa”

2.- Modificació de l’article 2:

“Article 2
1. Només es podran adherir al Consorci altres administracions públiques i entitats privades, com a 
socis associats, però no de ple dret, sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic 
concurrents amb l’objecte i els fins del Consorci .

2. Per a la incorporació d’ un nou membre al consorci caldrà seguir el següent procediment :
-A través del Consell Directiu es fixaran uns criteris d 'admissió de caràcter objectiu.
-Les ciutats interessades presentaran la seva sol·licitud de pertanyença a la xarxa, la Comissió 
Permanent les valorarà i prendrà una decisió al respecte.
-Per fer-se efectiva la incorporació, la decisió de la Comissió Permanent serà ratificada pel Consell 
Directiu per majoria absoluta.

3. Les ciutats que no siguin membres del Consorci podran participar dels projectes i propostes que 
impulsi el mateix, pagant el cost que es determini per la Comissió Permanent”

3.- Modificació de l’article 4:

“Article 4
1. El domicili del Consorci és a Mataró, carrer Sant Josep, 9.

2. Atesa la composició múltiple dels municipis fundadors, aquest domicili podrà variar establint-se 
sempre en algun dels municipis integrants de la xarxa. El canvi de domicili serà prèviament acceptat 
per acord del Consell Directiu, caldrà notificar el canvi a tots els ens consorciats , publicar-lo en el BOP 
i el DOGC i comunicar-ho a la Direcció General d’Administració local .

4.- Modificació de l’article 5:

“Article 5
D’acord amb l’apartat segon de la disposició addicional vintena de la Llei  30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, el Consorci 
quedarà adscrit a l’Ajuntament de Mataró ja que té el major nombre d’habitants dels municipis 
consorciats. 
Aquesta adscripció pot ser modificada en cada exercici pressupostari

5.- Modificació de l’article 7:



197

“Article 7
Els òrgans de govern del Consorci seran els següents:
a) El Consell Directiu
b) El President
c) Els vicepresidents
d) La Comissió Permanent
e) La Gerència (sempre que el Consell Directiu així ho cregui convenient )”

6.- Modificació de l’article 8:

“Article 8
1. El Consell Directiu constitueix l’òrgan superior de govern i té la composició següent :
a) President /a: l’alcalde, o per delegació , el regidor o regidora de cultura d’una de les ciutats que 
integren la Xarxa d’activitats culturals.
b) Els vicepresidents: alcaldes, o per delegació, els regidors o regidores de cultura de dues o més 
ciutats que integren la Xarxa d'activitats culturals
c) Vocals: un representant designat per cada Ajuntament consorciat i un representant designat per 
cada entitat sense ànim de lucre participant. 

2. La designació dels membres del Consell Directiu que no ho siguin per raó del seu càrrec, 
correspondrà lliurement, entre els qui reuneixin les condicions que exigeixin aquests Estatuts, a 
l’òrgan competent de cadascun dels ens consorciats.”

7.- Modificació de l’article 9:

“Article 9
Són atribucions del Consell Directiu:
a) Nomenar el gerent.
b) Aprovar el pressupost, i també les seves modificacions i prendre raó de la seva liquidació .
c) Aprovar l’inventari de béns del Consorci
d) Disposar i alienar béns i drets del Consorci que superin el 25 % dels recursos ordinaris del 
Pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan l’import acumulat de  totes les 
seves anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos oridinaris del primer exercici .
e) Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts.
f) Censurar els comptes.
g) Aprovar l’admissió de nous membres al Consorci, fixar els criteris objectius per la seva admissió i 
ratificar la decisió de la Comissió Permanent per admetre nous membres.
h) Modificar els Estatuts.
i) Aprovar Ordenances generals i ordenances fiscals.
j) Dissoldre el consorci i liquidar -lo.
k) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les retribucions 
complementàries.
l) Controlar els òrgans de govern.
m) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de cada exercici 
econòmic, excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost,  excepte les de tresoreria o 
operacions de prèstec a curt termini, l’aprovació de la concertació de les quals correspondrà a la 
Comissió permanent. 
n) Acceptar donacions, llegats i herències en favor del consorci .
o) Aprovar la contractació d’obres i serveis, que superin l’import del 25% dels recursos ordinaris del 
pressupost del Consorci.
p) Autoritzar les despeses que superin el 25% dels recursos ordinaris del pressupost del consorci .
q) Aprovar la liquidació del Pressupost”

8.- Modificació de l’article 11:

“Article 11
1. La presidència l'exercirà, per un període de 2 anys, renovables per una vegada, fins a 4 anys, un 
dels presidents dels ens locals consorciats , que es postuli per exercir-la i que sigui votat per la majoria 
de municipis i entitats membres a través d'un procés intern d'elecció en el si del Consell Directiu .
Conjuntament amb la seva candidatura a la presidència, l'aspirant a president haurà de presentar els 
seus candidats a vicepresidents, intentant garantir la major diversitat representativa, tant política com 
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territorial.

2. El President del Consell Directiu ho serà també del Consorci, i en serà representant a tots els 
efectes, i podrà comparèixer sense necessitats de poder previ i especial davant tota classe 
d’autoritats, tribunals i jutjats de qualsevol ordre o jurisdicció, així com davant tot tipus de persones, 
públiques i privades, físiques i jurídiques.
Per a l’exercici de les funcions de representació esmentades, podrà conferir les delegacions que 
estimi pertinents en favor d’un dels vicepresidents o de la Comissió Permanent .”

9.- Modificació de l’article 13:

“Article 13
La Comissió Permanent  tindrà un paper central en la direcció política quotidiana de la xarxa. Estarà 
formada per:
a) El President
b) els vicepresidents
c) els principals responsables tècnics de la política cultural dels municipis (caps d'àrea, coordinadors, 
directors dels organismes autònoms, etc) que ostenten els càrrecs amb veu i sense vot.”

10.- Modificació de l’article 14::::

“Article 14
Són atribucions de la Comissió Permanent:
a) Assistir i aconsellar al President en les decisions que aquest cregui necessari
b) Vetllar per la continuïtat i execució dels projectes , especialment els de llarga durada.
c) Controlar el compliment del programa d’activitats
d) Proposar al Consell Directiu la redacció del reglament de règim interior que desplegui aquests 
Estatuts.
e) Decidir, a partir dels criteris d'admissió fixats pel Consell Directius, l'admissió de nous membres al 
Consorci. Aquesta decisió serà ratificada pel Consell Directiu .
f) Proposar al Consell Directiu la plantilla de personal i la relació de llocs de treball i fixar les 
retribucions complementàries.
g) Exercir accions judicials i administratives , amb caràcter ordinari
h) Disposar i alienar béns i drets del Consorci que no superin el 25 % dels recursos ordinaris del 
Pressupost, així com els contractes i concessions plurianuals, quan l’import acumulat de  totes les 
seves anualitats no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del primer exercici .
i) Aprovar la concertació d’operacions de crèdit, quan, la quantia acumulada dins de cada exercici 
econòmic, no excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del Pressupost i aprovar les operacions de 
tresoreria o operacions de prèstec a curt termini, qualsevol que sigui el seu import.”

11.- Modificació de l’article 15:

“Article 15
1. La Comissió Permanent és reunirà amb la periodicitat necessària que requereixi el 
desenvolupament de la seves funcions.

2. El règim de funcionament en tot el que no s’oposi als presents estatuts, s’acomodarà al que disposa 
la legislació de règim local per als plens municipals .

3. Els acords es prendran per majoria simple dels membres de la Comissió, tenint en compte, en cas 
d’empat, el vot de qualitat del President.”

12.- Modificació de l’article 16:

“Article 16
1. El Consell Directiu nomenarà, sempre que ho cregui convenient, un gerent, que haurà d’estar 
professionalment capacitat per exercir el càrrec, i tindrà la consideració de personal eventual del 
Consorci.

2. Correspon al gerent, a més de les funcions i competències que específicament li encomani o 
delegui el Consell Directiu:
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a) Executar els acords de la Comissió Permanent, del Consell Directiu i els del President /a
b) Exercir la direcció superior del personal
c) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres
d) Elaborar l’avantprojecte el pressupost
e) Elaborar el programa d’activitats i formular la memòria de la tasca realitzada en cada exercici 
econòmic
f) Proposar els actes d’execució del pressupost
g) Proposar un pla anual d’adquisicions
h) Autoritzar les despeses que no superin el 15% dels recursos ordinaris del pressupost, competència 
que exercirà indistintament amb el President del Consorci .
i) Ordenar pagaments.
j) Assumir la representació de la xarxa en les funcions externes de caràcter tècnic .
k) Assistir a les sessions del Consell Directiu amb veu però sense vot .

En el cas que el Consorci no disposi de la figura del Gerent, correspondran les anteriors funcions i 
competències l la figura del President.

13.- Modificació de l’article 19:

“Article 19
Actuaran com a secretari i interventor del Consorci, els qui decideixi el Consell Directiu d’entre 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, o persona en qui expressament 
deleguin.

El personal del Consorci serà personal adscrit, que provindrà de les administracions que en són 
membres. Aquests últims s’adequaran a les normes de funcionament intern del Consorci i mantindran 
els seus drets i deures establerts en la normativa que els sigui d’aplicació i romandran en la situació 
administrativa o laboral que tinguin en les seves administracions d’origen .
Les tasques desenvolupades al Consorci pel personal adscrit, tindran a tots els efectes la 
consideració de tasca pròpia del Consorci.

Excepcionalment, quan no sigui possible comptar amb personal de les Administracions Participants 
en el consorci en atenció a la singularitat de les funcions a desenvolupar, el ministeri d'Hisenda i 
Administracions Púbiques  o òrgan competent de l'Administració a la que s'adscrigui el consorci, podrà 
autoritzar la contractació directa de personal per part del consorci per a l 'exercici d'aquestes funcions.”

14.- Modificació de l’article 23::::

“Article 23
El CTXAC elaborarà i aprovarà anualment un pressupost, que s’ajustarà a la normativa vigent sobre 
hisendes locals. El Secretari – Interventor en prepararà l’avantprojecte, basant-se en les aportacions 
determinades segons l’article anterior, posteriorment s’elevarà al Consell Directiu per a la seva 
aprovació.”

15.- Modificació de l’article 26:

“Article 26
1.- Els membres del consorci, podran separar-se'n en qualsevol moment sempre que no s'hagi 
assenyalat termini per a la durada del consorci .

2.- Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb el que preveu la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i aquest servei sigui un dels 
prestats pel Consorci a què pertany, el municipi podrà separar-se'n.

3.- Cadascun dels ens consorciats podrà separar-se’n, sempre que ho notifiqui per escrit al màxim 
òrgan de govern del Consorci abans de la finalització de l’exercici en curs, que estigui al corrent en el 
compliment de les obligacions i els compromisos anteriors i que en garanteixi el compliment dels 
pendents.
En cas que la baixa de la ciutat estigui motivada per l'incompliment d'un dels membres, el dret de 
separació s'ha d'exercir mitjançant escrit notificat al màxim òrgan de govern del consorci amb un avís 
previ de 6 mesos. En l'escrit s'ha de fer constar l'incompliment que motiva la separació, la formulació 
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de requeriment previ del seu compliment i el transcurs del termini atorgat per complir després del 
requeriment.

4.- L'exercici del dret de separació produeix la dissolució del consorci llevat que la resta dels seus 
membres, acordin la seva continuïtat i segueixin pertanyent al consorci, almenys, dues 
administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d'una 
Administració. 

2. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del consorci s'aplicaran les regles 
següents: 

a) Es calcularà la quota de separació que li correspongui a qui exerceixi el seu dret de separació, 
d'acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net, d'haver 
tingut lloc la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà el que disposen els Estatuts. 

A falta de previsió estatutària, es considerarà quota de separació la que li hauria correspost a la 
liquidació. En defecte de determinació de la quota de liquidació s'han de tenir en compte, tant el 
percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons patrimonial 
del consorci, com el finançament concedit cada any. Si el membre del consorci que se separa no hagi 
realitzat aportacions per no estar obligat a això, el criteri de repartiment serà la participació en els 
ingressos que, si s'escau, hagi rebut durant el temps que ha pertangut al consorci. 

S'ha d'acordar pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit que aquesta sigui positiva, així com la forma i condicions del pagament del 
deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és negativa . 

L'efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, en el 
supòsit en què aquesta sigui positiva, o un cop s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa. 

b) Si el consorci estigués adscrit, d'acord amb el que preveu la Llei, a l'Administració que ha exercit el 
dret de separació, l'ha d'acordar el consorci a qui, de les altres administracions o entitats o 
organismes públics vinculats o dependents de una Administració que romanen en el consorci, 
s'adscriu en aplicació dels criteris establerts en la Llei .”

16.- Modificació de l’article 28:

“Article 28
1.- El Consorci es pot dissoldre per les causes següents:
a) Per compliment de la seva finalitat
b) Per acord unànime dels ens consorciats
c) Per impossibilitat de continuar en funcionament
d) Per separació d'un o diversos ens consorciats, si amb això esdevé inoperant
e) Per incompliment de l'objecte
f) Per transformació del Consorci en un altre ens

2. La dissolució del Consorci requereix l'acord del Consell Directiu, adoptat amb el vot favorable 
de les dues terceres parts del nombre de fet, i en tot cas de la majoria absoluta i del nombre 
legal de membres i la ratificació per part dels òrgans competents dels ens consorciats. Si no 
s'assoleixen els acords esmentats, cada ens consorciat conserva el seu dret de separació 
d'acord amb l'article anterior.

3. L'acord del Consell Directiu sobre la dissolució del Consorci ha d'especificar la forma de 
liquidació del seu actiu i passiu i revertiment de les seves obres i instal·lacions a les 
administracions consorciades, d'acord amb la ponderació dels criteris de preservació de l'interès 
públic i d'equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la 
durada del Consorci.

4. En el no previst en aquests Estatuts pel que respecta a la liquidació del Consorci, resultarà 
d'aplicació el que disposa l'article 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa ."
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TERCERTERCERTERCERTERCER.-.-.-.- Encomanar a favor del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals la realització dels 
tràmits següents:

a) Publicació dels presents acords pel termini de trenta dies hàbils, a efectes d’al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al BOP i al DOGC, 
disposant que si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el termini 
d’informació pública, la modificació estatutària que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior .

b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament aprovats, així com 
publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la referència del BOP en el que s’hagi publicat 
íntegrament el seu text.

c) Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del Consorci i els 
Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a efectes d’inscripció de la modificació 
operada al Registre d’entitats Locals de Catalunya.

QUARTQUARTQUARTQUART....---- Inserir els corresponents edictes d’exposició pública i publicació del text final, 
respectivament, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als mateixos efectes que els assenyalats en 
l’anterior apartat i pels mateixos terminis.

CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ....----    Notificar el present acord al Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals . 

Alcalde: Moltes gràcies, aquest tema és un tema tractat en la Informativa i també per tant hi ha acord, i 
queda segons els portaveus han manifestat a la Junta de Portaveus aprovat per unanimitat, passem a 
les mocions, perdó,

Senyor Navarro: Nosaltres ens abstenim en aquest punt

Alcalde: Per tant hem de fer la votació. En tot cas agrairia que la Junta de Portaveus fes la feina que li 
pertoca que és facilitar a l'Alcalde la direcció del Ple, gràcies.

Senyor Navarro: Senyor Alcalde, no som perfectes.

Alcalde: Ningú, jo gens. Ja li asseguro. Molt bé. En tot cas, a petició de la CUP passem a votació de la 
proposta

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

Alcalde: I ara si, si no hi ha cap observació, passaríem a la Junta de Portaveus,

JUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUSJUNTA DE PORTAVEUS
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A l'inici de la  Junta de Portaveus es pren l'acord de què el Ple de l'Estat de la ciutat es faci el pròxim 
mes de setembre.

Alcalde: Apartat de Mocions. Senyor Secretari és el seu torn, endavant

10101010....1111).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PERMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CRIDA PER    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS ----CUP PROPOSANT L’INICI D’UN PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA MILLORA DECUP PROPOSANT L’INICI D’UN PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA MILLORA DECUP PROPOSANT L’INICI D’UN PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA MILLORA DECUP PROPOSANT L’INICI D’UN PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA MILLORA DE    
LA GESTIÓ DE RESIDUSLA GESTIÓ DE RESIDUSLA GESTIÓ DE RESIDUSLA GESTIÓ DE RESIDUS ,,,,    CAP AL RESIDU ZEROCAP AL RESIDU ZEROCAP AL RESIDU ZEROCAP AL RESIDU ZERO

Atès que qualsevol municipi que no tingui per objectiu la reducció dels residus irrecuperables dins els 
seus plantejaments globals està destinat a viure en el fracàs que suposa la insostenibilitat, 
sobreproducció de residus, degradació de l’entorn, abús dels recursos naturals, i les costoses 
càrregues econòmiques que representa una gestió de residus inadequada centrada en la recollida, 
transport i dipòsit en abocadors o crema en incineradores.  

Atès que l'Estratègia Catalana Residu Zero, amb criteris d'eficàcia econòmica i de Servei Públic, 
aposta per la creació de llocs de treball, enlloc de grans inversions en maquinària o 
macroinfraestructures, per facilitar la reducció de la producció de residus, per evitar la utilització 
d'abocadors i incineradores, i aconseguir la màxima recuperació de materials, prioritzar el 
compostatge de qualitat de la orgànica, fent-ho des de la proximitat i simplicitat tecnològica, tancant el 
màxim de cicles a nivell local, amb transparència tècnica i econòmica, i amb una distribució justa dels 
costos i tot això apostant per la participació corresponsable del veïnat .

Atès que la gestió de residus tradicional que permet reciclar entre un 20% i un 40% dels residus forma 
part del passat, ja que tal com estableix el Full de ruta per un Ús Eficient dels Recursos de  la Unió 
Europea ser eficients en l'ús dels recursos significa reciclar tot allò que és reciclable, és a dir entre un 
80% o 90% dels residus. 

Atès que segons l'Agència de Residus de Catalunya el percentatge de residus reciclats el 2014 a 
Granollers és només d’un insignificant 29,64%; percentatge similar al d’anys anteriors, 29,49% el 2013 
i pràcticament igual 29,29% el 2012. Aquesta tímida evolució demostra que amb el model de gestió de 
residus actual és totalment ineficient i no és suficient per assolir una xifra respectuosa amb 
l'ecosistema per més despeses que es desemborsin en campanyes de sensibilització .

Atès que la Directiva Marc de Residus 2008/98/CE publicada el 22 de novembre de 2008 en el Diari 
Oficial de la Unió Europea, estableix els objectius de reciclatge i de reutilització per a l'any 2020, 
establint l'objectiu de reciclatge i reutilització del 50% en, almenys, tots els residus domèstics i 
assimilables de paper, plàstic, metalls i vidre. 

Atès que tal i com vam exposar en el Ple del 27 d'octubre del 2015, en el punt relatiu a les 
Ordenances Fiscals no compartim un model tributari que no té en compte quina és la quantitat de 
residus que genera cada persona, llar, comerç o indústria. Atès que existeixen mecanismes que fan 
possible que el tribut estigui vinculat al volum de residus generat per cada contribuent , de fet l'Agència 
de Residus de Catalunya va publicar el 2010 la Guia per a la implementació de sistemes de pagament 
per generació de residus municipals. Segons aquesta guia els sistemes de pagament per generació 
són l’opció més justa d’assignació dels costos del servei i l’única capaç d’incentivar la reducció i la 
recollida selectiva.

Atès que cal un canvi de paradigma i dels programes concrets de gestió de residus de manera que 
contribueixin a bastir un model de desenvolupament aprofitador dels recursos, impulsor d’una 
economia productiva respectuosa amb les necessitats humanes i que eviti la dispersió de residus i 
contaminants al medi. Atès que la reducció de residus de rebuig i l’increment de la recuperació i 
compostatge és l’única mesura possible per equilibrar i minimitzar la despesa econòmica i ambiental 
que suposa el transport, tractament, dipòsit i incineració de residus.

Atès que entre els objectius generals de l’Estratègia Residu Zero a Catalunya, pel que fa als residus 
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municipals destaca la necessitat de fomentar la participació ciutadana en l’impuls, en la presa de 
decisions i en el seguiment de les polítiques i de la gestió dels residus municipals .

Atès que els plantejaments actuals en gestió de residus aposten per un sistema de recollida de 
deixalles i residus: 
 Que suposi una gestió de tot el cicle de residus domèstic d’una manera eficient, transparent i 
ambientalment correcta.
 Que signifiqui animar a la població a fer un esforç ambiental important , i alhora reconèixer aquest 
esforç en forma d’una molt correcta gestió dels seus propis residus, estructurant la taxa en funció dels 
residus produïts.
 Que es sustenti en la participació de la població en la qüestió dels residus, fent-la partícip i 
minimitzant el problema. 
 Que implanti mesures de reducció de residus i alhora augmenti els residus seleccionats, 
avançant cap a una major eficiència en l’ús de materials i de l’energia i contribuint a donar sortides a la  
crisi econòmica actual, tenint en compte la necessària sostenibilitat ambiental . 

Aquest nou model implica d'una banda augmentar el nivell de sensibilitat ambiental de la població en 
general, i de l'altra suposa assolir els resultats de valorització marcats pels objectius de l’Agència de 
Residus de Catalunya a través del PROGREMIC. 

Atès que el diàleg entre gestors i ciutadans, a través d’un procés de participació és indispensable per 
avançar cap al residu zero. 

El Grup Municipal de la Crida per Granollers -CUP proposa al Ple l’adopció dels següents:

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

 1. Crear una Comissió pel Residu Zero, vinculada al Consell Municipal de Medi Ambient, formada 
per representants dels diferents grups municipals, les regidores i tècniques municipals que es 
consideri oportú, representats d'associacions interessades en participar en la comissió, i una persona 
experta nomenada per cada grup municipal a títol individual . 

 2. La Comissió pel Residu Zero estudiarà la viabilitat de l’adhesió a la Xarxa de Municipis de 
l’Estratègia Catalana Residu Zero.

 3. La Comissió pel Residu Zero analitzarà els diferents sistemes de recollida , per tal de promoure la 
implementació d'un sistema eficient per a la recollida i gestió de residus a la ciutat de Granollers .

 4. La Comissió pel Residu Zero estudiarà la viabilitat del disseny d’un pla de participació cap al 
residu zero. La Comissió analitzarà els diferents models de participació implementats, les temàtiques 
clau a tractar, els possibles terminis pel debat públic i de forma de presa de decisions i validació dels 
acords.

 5. Donar trasllat íntegrament d’aquesta moció a les entitats vinculades al Consell Municipal de Medi 
Ambient. 
 
El Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,    amb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSC----CPCPCPCP;;;;    els vots a favorels vots a favorels vots a favorels vots a favor    
dels Grups Municipals CIUdels Grups Municipals CIUdels Grups Municipals CIUdels Grups Municipals CIU ,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM    ,,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PA i PPPA i PPPA i PPPA i PP;;;;    i  li  li  li  l ''''abstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal Cabstenció  del Grup Municipal C ''''ssss....

Alcalde: Aquesta moció hi ha petició d'intervenció. Per tant no sé si vol començar el Partit Popular, 
no? La Crida-CUP té la paraula.

Senyor Navarro: Bé, nosaltres ens hem trobat quan hem arribat al Ple doncs que s'estava fent un 
debat sobre tot el tema de la gestió dels residus, i creiem important abans que hi hagués l'aportació 
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del concurs que es va iniciar amb l'anterior legislatura, doncs fer una reflexió en aquest cas sobre tot 
el tema aquest dels residus i les alternatives que en el seu moment entenem que no es van plantejar. 
Per nosaltres aquestes alternatives són molt importants. Voldríem recordar, a veure, que en tot el tema 
de residus a Granollers estem per sota del que seria recomanable, en concret l'any 2014 teníem un 
29,64% de residus reciclats, els anys anteriors estàvem amb unes dades semblants, i fins i tot havien 
disminuït, l'any 2012 estàvem en un 29,29. Aquesta tímida evolució demostra que el model de gestió 
de residus actuals és ineficient i que no és suficient per assolir doncs tot allò que parlem de la 
sostenibilitat, i del respecte al Medi Ambient, hauríem d'avançar molt més.

De tots els resultats obtinguts veiem que aquest sistema actual, com a molt, podria arribar a un 40% 
dels residus, mentre que una eficiència màxima ens hauria de plantejar arribar entre un 80 i un 90%, 
en aquest sentit l'estratègia catalana del residu 0, amb criteris d'eficàcia econòmica i de servei públic 
aposta per la creació més de tecnologia i macro infraestructures que de llocs de treball, per tant, la 
nostra moció anava dirigida a què hi hagués una reducció en la producció de residus, sobretot a partir 
d'un treball molt més de les persones, la qual cosa també voldria dir generar molts més llocs de 
treball. 

En el Ple d'octubre del 2015, en el punt relatiu a les Ordenances Fiscals, ja vam parlar de mecanismes 
que feien possible que hi hagués un impost sobre el tema de les escombraries, per tal de també si hi 
havia una mancança en tot el tema del reciclatge, això es pogués imputar en els contribuents. Per tot 
això nosaltres proposàvem al Ple una moció que doncs ha estat desestimada, però que creiem que és 
important de fer el debat polític, que és crees una comissió pel Residu 0, que pogués analitzar els 
diferents sistemes de recollida valorant els elements a favor, els punts contraris, i en cas que la moció 
hagués prosperat, ens hagués agradat que aquesta Comissió fins i tot fent-la participada, introduint 
altres agents, que no pas només el que estem en aquí reunits, es pogués encarregar de fer un estudi 
sobre la viabilitat d'un Pla que per nosaltres inclou un element molt important que és la participació de 
la ciutadania cap al Residu 0. En aquest sentit, la ciutat s'adheriria a la Xarxa de municipis per 
l'estratègia catalana pel Residu 0 i aniríem incorporant tots aquests elements. El sentit de la moció era 
aquest. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si Ciutadans vol intervenir? Esquerra Republicana? Sí? Endavant 
senyor Mur té la paraula,

Senyor Mur: Gràcies Alcalde, bé en tot cas nosaltres hem votat a favor d'aquesta moció entenem que 
compartíem amb els companys de la CUP que el tema del problema social dels residus és un 
problema que caldria compartir amb la societat, per tant des de la perspectiva de participació 
ciutadana on els diferents actors implicats, aquests actors que d'alguna manera generem tots plegats 
residus, les empreses, els comerços, els propis consumidors, les entitats, les associacions, tothom qui 
genera residus es sentís una mica protagonista d'aquest canvi havent d'agafar compromisos dins del 
seu propi àmbit, és a dir, fent que la reducció dels residus no sigui només una cosa, si m'ho permeten, 
estrictament responsabilitat de l'Ajuntament, i en tot cas de l'Equip de Govern, sinó que sigui 
responsabilitat de tots els ciutadans estiguin diguem-ne identificats com estiguin identificats, sigui a 
través del comerç, sigui a través d'una associació, sigui a través d'una empresa. Per tant, participar en 
la decisió de reducció de residus. Aquesta és la nostra aportació. Gràcies. 

Alcalde: No sé si per part de Convergència i Unió? El senyor Terrades pel Grup Socialista, té la 
paraula. 
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Senyor Terrades: Sí, per fitxar la posició del Grup Municipal, perquè hem votat en contra d'aquesta 
proposta. Compartim la idea de base, que és la necessitat d'augmentar els percentatges de residus 
recuperables a Granollers, ja no em poso en altres municipis, ni en el conjunt del país, a Granollers. 
Estem en percentatges similars a la mitjana, però bé, en tot cas aquesta és una assignatura pendent. 
Tenim un model, que cal aprofundir, esperem que amb la nova contracta doncs això sigui possible i 
treballar sobretot amb el consorci de Residus del Vallès Oriental .

I votem en contra perquè, bé l'Agència de Residus de Catalunya ha aprovat el PROGREMIC, el 
PROGREMIC és el programa de gestió de residus municipals de Catalunya, que fitxa uns nous 
canons, tant de deposició com d'incineració, és a dir, uns canons per allò que no es fa bé, però que el 
Govern de la Generalitat encara no ha portat a aprovació del Consell Executiu , del Consell de Govern, 
quan té jo crec el vistiplau de la majoria de forces polítiques , estiguin al govern o a l'oposició, i per tant 
el podria portar sense més problemes, això obligaria també a tothom a ser més curós, i a les 
administracions locals a fer esforços per tal de què tots plegats, els conciutadans, els granollerins i 
granollerines en el nostre cas doncs siguin més recicladors, si se'm permet la paraula perquè sinó els 
canons que se'ns aplicaran a l'Ajuntament i per tant la repercussió seran superiors.

Ara, dit això, el Govern ha anunciat la presentació i la redacció d'una nova Llei de Residus de 
Catalunya, jo crec que hem de, per això votem en contra d'aquesta moció, jo crec que hem d'esperar a 
aquesta nova Llei a veure quin són els trets característics de la mateixa, i crec que hauríem d'anar un 
pas més enllà, començar també a parlar i reflexionar, igual no donarà temps en 14 mesos que queden 
d'aquesta legislatura, en el Parlament de Catalunya, però sí que haurem d'abordar una Llei 
d'economia circular, que permeti abordar algunes d'aquestes, no algunes, que permeti abordar 
aquestes qüestions.

I un altre tema que per nosaltres és important, i acabo, que és la distribució de costos. O sigui, que al 
final sempre acabem pagant els ciutadans i els ajuntaments, quan parlo de la distribució de costos 
estic parlant dels costos en origen, i que paga la indústria del país que són els generadors inicials de 
molts dels residus que al final acabem produint tots els ciutadans i ciutadanes . 

Alcalde: Moltes gràcies, passem a la següent moció. Endavant senyor Secretari,

 
10101010....2222).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS C''''SSSS,,,,    
AMB UNA ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL ERCAMB UNA ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL ERCAMB UNA ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL ERCAMB UNA ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL ERC----AGAGAGAG,,,,    PER MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE ELPER MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE ELPER MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE ELPER MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL    
TRACTAMENT BIOLÓGIC DE LES PLAGUES DE MOSQUITS I PER A LA REDACCIÓ ITRACTAMENT BIOLÓGIC DE LES PLAGUES DE MOSQUITS I PER A LA REDACCIÓ ITRACTAMENT BIOLÓGIC DE LES PLAGUES DE MOSQUITS I PER A LA REDACCIÓ ITRACTAMENT BIOLÓGIC DE LES PLAGUES DE MOSQUITS I PER A LA REDACCIÓ I    
APROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ DAPROVACIÓ D''''UNA ORDENANÇA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS IUNA ORDENANÇA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS IUNA ORDENANÇA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS IUNA ORDENANÇA PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS I    
PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGREPARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGREPARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGREPARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE

 1 Atès que el seu èxit colonitzant hàbitats urbans, radica en el fet que és capaç de reproduir-se en 
indrets amb volums molt petits d'aigua, perquè, al contrari del que molta gent es pensa, aquests 
insecte evita grans volums d'aigua com piscines, estanys o aiguamolls i diposita els seus ous en 
objectes tan quotidians com plats, pots o bidons que podem tenir a balcons, jardins o carrers 

 2 Atès que el mosquit tigre té un comportament agressiu i una capacitat vectorial força important 
perquè és capaç de transmetre malalties infeccioses d'origen tropical. 

 3 Atès que els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre. 
Segons diversos estudis, es calcula que més del 90% d'espais on I'insecte pot criar són privats. Per 
aquest motiu es important que cada persona es responsabilitzi d'evitar que el mosquit criï a casa seva. 

 4 Atès que les plagues de mosquit tigre s'han convertit en els últims anys en un problema social 
que exigeix la recerca de solucions . 

10. Atès que mantenir la biodiversitat autòctona a les ciutats mitjançant la utilització de tots aquells 
recursos biològics que la pròpia natura ens ofereix' és possible i convenient, i atès que som partidaris 
de potenciar, i si és possible, millorar sistemes de control de plagues més respectuosos amb I'entorn i 
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que contribuirien a un ecosistema més saludable pels humans. Tot tenint . present que ja s'han 
començat a utilitzar en altres municipis de Catalunya i de I 'Estat espanyol. 

11. Atès que altres municipi de Catalunya i de la resta de I 'Estat espanyol han instal·lat caixes nius per 
a ratpenats i per a orenetes perquè aquestes espècies són un depredador natural per als insectes. 

12. Atès que la utilització de fitosanitaris i la impossibilitat de niar de ratpenats i orenetes a les noves 
construccions han minvat la capacitat de deprecació d'aquestes espècies al municipi. · 

13. Atès que un ratpenat incorpora a la seva dieta fins 1000 insectes de mitjana per hora, i atès que 
una família d'orenetes consumeix uns 8000 insectes al dia, aquest fets permeten considerar-los com 
insecticides i controladors de plagues. 

14. Atès que la col·locació de nius artificials per a ratpenats i orenetes pot suplir amb èxit la manca de 
llocs naturals i artificials en la ciutat i pot aconseguir un increment generalitzat en les poblacions de 
ratpenats i orenetes i la seva estabilitat i permanència a l'àmbit urbà. Això repercutiria en el benefici 
que suposa en la lluita contra insectes nocius, molestos i plagues. Des de la prevenció i amb un cost 
molt baix. 

15. Atès que a mig termini implantar poblacions estables i nombroses de ratpenats i orenetes podria 
permetre abandonar I'ús de plaguicides tòxics per al medi ambient i la salut a I 'entorn urbà. 

Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de Granollers I'adopció dels següents ACORDS:

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

Primer. Que els serveis tècnics de I'Ajuntament redactin una ordenança per a la prevenció i control del 
mosquit tigre adaptant, pel cas de Granollers," L'ordenança municipal tipus per a la prevenció i control 
dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus)" redactada pel Servei de Salut de 
la Diputació de Barcelona http://www.diba.catlc/document library/get 
file?uuid=5bdOccc6-135e-4e8a-bdd5-d34edObf5049&groupld=713456 (Document inclòs com a 
"annex"). 

Segon. Que mestre s'estigui treballant amb els tràmits necessaris per a I'aprovació d'aquesta 
ordenança, es continuï treballant des de I'Ajuntament amb accions per evitar que hi hagi possibles 
focus de cria del mosquit tigre a I'espai públic. . 

Tercer. Que I'Ajuntament reforci la campanya anual de sensibilització i educació per tal que els 
particulars i empreses estiguin informats i puguin actuar en conseqüència . 

Quart. Que dins de les accions de control de mosquits s'estudiï la possibilitat d'instal.lar caixes 
numerades específiques per a ratpenats i orenetes amb característiques que permetin la reproducció 
d'aquestes espècies, com a depredadors naturals dels mosquits.  

El Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,,,,,    amb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSC----CPCPCPCP;;;;    els vots a favorels vots a favorels vots a favorels vots a favor    
dels Grups Municipals  ERCdels Grups Municipals  ERCdels Grups Municipals  ERCdels Grups Municipals  ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM,,,,    CCCC''''s i CpGs i CpGs i CpGs i CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;    i  li  li  li  l''''abstenció  dels Grups Municipals CIU iabstenció  dels Grups Municipals CIU iabstenció  dels Grups Municipals CIU iabstenció  dels Grups Municipals CIU i    
PPPPPPPP

Alcalde: Moltes gràcies, passem a la següent senyor Secretari, 

10101010....3333).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS CMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS C''''SSSS,,,,    
AMB UNA ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDAAMB UNA ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDAAMB UNA ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDAAMB UNA ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL CRIDA----CUPCUPCUPCUP,,,,    INSTANT AL GOVERN DE LAINSTANT AL GOVERN DE LAINSTANT AL GOVERN DE LAINSTANT AL GOVERN DE LA    
GENERALLTAT A GARANTIR EL FINANÇAMENT MÍNIM DE LES ESCOLES BRESSOL DEGENERALLTAT A GARANTIR EL FINANÇAMENT MÍNIM DE LES ESCOLES BRESSOL DEGENERALLTAT A GARANTIR EL FINANÇAMENT MÍNIM DE LES ESCOLES BRESSOL DEGENERALLTAT A GARANTIR EL FINANÇAMENT MÍNIM DE LES ESCOLES BRESSOL DE    
GRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERSGRANOLLERS """"    

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

ATÈS que la disposició final segona de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, estableix que el 
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Govern de la Generalitat, amb la finalitat d'assolir els objectius de I'esmentada Llei, ha d'incrementar 
progressivament els recursos econòmics destinats al sistema educatiu i, prenent com a referència els 
països europeus que es distingeixen per la seva excel·lència en educació, havia de situar 
progressivament la despesa educativa a prop de, com a mínim, el 6% del producte interior brut, durant 
els vuit anys següents a la seva aprovació. . 

ATÈS que la disposició final quarta de la Llei 12/2009, estableix que aquesta Llei entra en vigor 
I'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La publicació de la Llei 
12/2009, es va materialitzar al DOGC núm. 5422, de 16 de Juliol del 2009. 

ATÈS que el 3 de març passat de 2016, en sessió núm. 10 del Parlament de Catalunya, es va aprovar 
una moció en la que, en el seu punt primer, s'insta el Govern de la Generalitat, en compliment del que 
disposa la disposició final segona de la Llei 12/2009, a incrementar progressivament els recursos 
destinats al sistema educatiu fins a situar la despesa educativa com a mínim en el 6% del producte 
interior brut els pròxims cinc anys. 

ATÈS que el punt segon de ,la moció aprovada en data 3 de març de 2016, en relació amb les escoles 
bressol, el Parlament de Catalunya: a) Constata que cal recuperar la irresponsabilitat del Govern de la 
Generalitat en el finançament del servei públic dels escoles bressol municipals . 

b) Insta al .Govern de la Generalitat a garantir, tal com estableix la Llei d'Educació, un finançament 
de les escoles bressol que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, i 
comprometre a augmentar-Io progressivament fins als 1.800 € per plaça i any acordats amb els 
ajuntaments. 

TENINT EN COMPTE les manifestacions de l'Alcalde del nostre municipi, compartides per aquest 
Grup Municipal, en què ressalta els problemes de finançament en què es troben les escoles bressol 
per I'incompliment reiterat de la Generalitat de Catalunya dels seus compromisos així com per 
I'incompliment del pagament del deute existent per aquest concepte. 

ATESA I'obligació derivada de la disposició final primera , punt 1, de la Llei d'Educació, que estableix: . 

1. El Govern ha de garantir e/s recursos suficients per a afrontar la prestació deIs serveis la 
titularitat delegui en els ens locals. Qualsevol nova atribució de competències nova, formalitzada per 
conveni entre el Departament i I'ens local corresponent, ha d'anar acompanyada de I'assignació deIs 
recursos suplementaris necessaris per a finançar-Ia correctament. Per a I'assignació deIs recursos 
s'ha de tenir en compte el finançament del cost total i efectiu deIs serveis delegats, que s'ha de fixar 
d'acord amb les entitats municipalistes. L'assignació de recursos ha de ser una condició necessària 
perquè entri en vigor la delegació de la competència. 

Per tot  I'anterior, és pel que el Grup Municipal de Ciutadans -Partit de la Ciutadania, proposa al Ple 
I'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 ::::    

PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER:::: INSTAR al Govern de la Generalitat perquè garanteixi un finançament a les escoles bressol 
públiques que cobreixi com a mínim un mòdul econòmic de 1.600 € per plaça i any, i es comprometi a 
augmentar-lo progressivament fins als 1.800 € per plaça i any d'acord amb els ajuntaments.  

SEGONSEGONSEGONSEGON::::    INSTAR el Govern municipal a que exigeixi al Govern de la Generalitat de Catalunya 
I'abonament, a aquest Ajuntament, del deute pendent derivada de l'incompliment del seu compromís i 
obligació de finançament de les escoles bressol . 

TERCERTERCERTERCERTERCER::::    DONAR TRASLLAT al Govern de la Generalitat, al Consell Escolar de Granollers, a les 
escoles bressol ubicades al nostre municipi i a les seves AMPAS .  

Alcalde: Moltes gràcies, en aquesta moció sí que hi ha sol·licitud d'intervenció. No sé si per part del 
Partit Popular. Per part de la Crida CUP, si, endavant 
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Senyora Oliver: Hola, bona tarda a tothom, i bona tarda quin goig que fa avui la Sala, la Sala d'actes 
plena. Entenc que hem de ser responsablement breus, en tant que aquí hi ha companys i companyes 
que voldran fer ús de la seva paraula i per tant desitjaríem que no acabes tan tard com el Ple anterior. 
Evidentment, i breument, nosaltres i hem votat lògicament a favor. En primer lloc perquè posa la 
importància damunt de la taula del fet de subratllar l'educació de 0 a 3 anys que és tan important i 
sobretot felicitem a Ciutadans per haver incorporat aquestes dues esmenes de la CUP, en tant que per 
nosaltres eren esmenes cabdals. En primer lloc perquè eliminem la referència que hi havia 
incorporada inicialment a la LEG, la Llei Educativa de Catalunya, perquè a més a més entenem que és 
una Llei que no ha aconseguit subvertir diguessin la segregació escolar que tenim a Catalunya, i 
perquè a més a més no ha respost a les desigualtats de partida que hi ha entre la xarxa pública i la 
xarxa privada d'escoles, i lògicament estem a favor d'aquest xec. I sobretot la segona esmena que 
seria aquest xec bressol de 1600 euros amb capacitat per incrementar-lo a 1.800, bàsicament 
incorporant l'especificitat de xarxa pública, perquè entenem i en això estem al 100% d'acord en l'ILP, 
entenem que els diners públics han de ser lògicament destinats a la xarxa publica i per tant la CUP ja 
manifestament ha exposat això, som partidàries lògicament d'anar desconcertant la nostra xarxa i 
evidentment, anant encaminant-la cap a una xarxa d'una única titularitat que és una titularitat pública. 
Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de Ciutadans

Senyor Meseguer: Simplement agrair els Grups que han aprovat, que ens han ajudat a aprovar la 
moció.

Alcalde: Moltes gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, el senyor Chakir El Homrani té la paraula, 

Senyor El Homrani: Sí, explicar el nostre vot contrari a aquesta moció bàsicament per una qüestió de 
responsabilitat i honestabilitat. Aquí estem davant del que podríem anomenar un exemple de política 
de pirotècnia, de pirotècnia, de focs artificials, nosaltres, hi havia també un esment que s'ha tret també 
d'aquesta proposta, que era una moció aprovada en el Parlament, en la qual el nostre portaveu ja va 
situar que es va aprovar per una equivocació de vot, i per una moció presentada pel Partit Socialista 
de Catalunya.

Aquesta moció representa, i en això estic content, perquè estic segur que això permetrà un tema, 
representa mil milions d'euros, dius i estic content perquè estic segur que totes les forces que han 
votat a favor estaran disposades a parlar-ne en serio de com movem les partides pressupostàries per 
trobar aquests mil milions d'euros, a part de recordar que el Departament d'Ensenyament s'ha fet 
càrrec de les despeses de funcionament de les Llars d'infants fins al 2011-2012.

La insuficiència de recursos va fer que s'arribes a un acord amb les diputacions i que es fessin càrrec 
de 875 euros per plaça per poder dedicar aquests recursos als estudis de caràcter obligatori i 
postobligatòria, dels quals cap altra administració pot col·laborar, perquè en aquesta no són de 
titularitat de la Generalitat. Em sap greu, i em sap greu des d'un punt de vista més de dir: d'acord 
aprovem la moció, i nosaltres haguéssim pogut fer un vot molt més senzill i molt més senzill cap a 
vostès, i molt més senzill, com després dius i no, però és que al final també diem, ostres al final la 
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qüestió és: hi ha voluntat? Perquè el Grup que va proposar la moció en el Parlament, no va tenir cap 
tipus de voluntat de trobar acord, se li va plantejar aspectes entorn de què creiem que és necessari 
tornar a situar la coresponsabilitat entorn del finançament del servei públic de les Llars d'infant, entorn 
de la Generalitat i del Departament d'Ensenyament.

Se'ls hi va fer propostes entorn de la comissió mixta Govern Entitats municipalistes, se'ls hi va fer 
propostes en relació a com plantejar-ho també entorn del Pla Educa 3, i no va haver voluntat, és 
aquest apunt que aquestes mocions, que a mi personalment, i li dic, em generen molta frustració, 
perquè és pirotècnia, i en el fons, aquí se sap que és pirotècnia, i em sap molt de greu, i em sap molt 
de greu perquè crec que l'ensenyament, i l'ensenyament públic aquí a Catalunya es mereix algo que 
no sigui pirotècnia, a partir d'aquí per això hem pres aquesta decisió, i hem volgut ser molt honestos, i 
votar que no. 

Alcalde: Moltes gràcies. No sé si per part de Convergència i Unió hi ha intervenció. Sí, endavant.

Senyor Sastre: Sí en tot cas sumar-me a alguna de les manifestacions, jo no aniré, no faré una anàlisi 
tan exhaustiva de la moció, però sí que no deixa de ser sorprenen, teníem el passat Ple una moció del 
Partit Popular en què exigia, i nosaltres estem d'acord en el fons, per descomptat, que la Generalitat 
faci l'impagament, pagui aquests deutes que té contrets amb els ajuntaments, per descomptat, tenim 
aquest Ple doncs aquesta moció de Ciutadans que reclama doncs que la Generalitat financi aquestes 
places d'Escola Bressol municipals en aquest cas, en el fons també i estem d'acord encara que 
entenem com els companys d'Esquerra Republicana que aquí en el rerefons hi ha una certa 
pirotècnia.

I com que el senyor El Homrani parlava de pirotècnia, jo els animo a Ciutadans i al PP, dins d'aquest 
espai de pirotècnia, en fer la traca final, en què consisteix? Consisteix en què els seus grups al 
Parlament de Catalunya, o directament fitxant un posicionament polític des d'aquest propi Ajuntament, 
instem a l'Estat espanyol a finançar tot el deute que té contret amb la Generalitat i tots els 
impagaments que es van acumulant. Perquè vagin una mica més enllà, no es quedin només en aquest 
deute contret per la Generalitat amb els ajuntaments, o aquest infrafinançament de les escoles 
bressol, i vagin a veure quin és el motiu pel qual la Generalitat contreu aquests deutes i pateix aquest 
infrafinançament d'altres estructures que s'hauria d'ocupar de finançar. Per tant, com que part, bona 
part, molta part, del deute ve per aquest infrafinançament de la Generalitat per part del Govern de 
l'Estat, facin aquest exercici, facin aquesta traca final i posin aquest posicionament polític sobre la 
taula. Aviam si poden. 

Alcalde: Moltes gràcies, en tot cas no és un debat, és l'explicació d'un vot i en tot cas queda anotada i 
en un moment o en un altre ja li replicaran, suposo. Té la paraula el senyor Terrades per fer el 
posicionament del Grup Socialista.

Senyor Terrades: Nosaltres i votarem a favor, perquè sap que passa? Que els focs artificials els acaba 
pagant l'ajuntament, els pressupostos de l'Ajuntament de Granollers. I li donem suport perquè, home 
senyor El Homrani, vostè li deu sonar, segur que li sona, una consellera que es deia Marta Cid, que 
era d'Esquerra Republicana de Catalunya, si no tinc malentès, en un moment de govern que 
governaven les esquerres en aquest país, i que van signar un Conveni amb els ajuntaments de 
Catalunya, entre ells l'Ajuntament de Granollers, que va permetre doncs la, em sembla una política 
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encertada, que és la construcció d'escoles bressol municipals, públiques, arreu del país, entre elles, 
aquí, i estaven finançades d'una determinada manera.

I en aquests moments doncs el Govern de la Generalitat de Catalunya, decideix saltar-se aquests 
convenis, i la part que li pertocava aportar en aquests recursos i li diu a la Diputació, que no és 
Generalitat de Catalunya, que és món local, que és ajuntaments, pagui vostè, i detreu 875 euros per 
plaça d'altres necessitats que tenen els ajuntaments del país. O sigui, els ajuntaments del país, el món 
local acaba aportant això, perquè el que no hem fet ni l'Ajuntament de Granollers, i em consta que cap 
ajuntament del país és traslladar aquest terç que li corresponia fruit d'un Conveni acordat amb la 
Generalitat, a les famílies. I per tant, home, no estem parlant de focs artificials, estem parlant de tirar 
endavant o de complir un Conveni, senzillament és això.

Alcalde: Moltes gràcies, passem a la següent moció, endavant secretari.

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,    amb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP,,,,    CCCC''''ssss,,,,    CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PA i PPPA i PPPA i PPPA i PP;;;;    
llll''''abstenció  del Grup Municipal CIUabstenció  del Grup Municipal CIUabstenció  del Grup Municipal CIUabstenció  del Grup Municipal CIU ,,,,    i el vot en contra del Grup Municipal ERCi el vot en contra del Grup Municipal ERCi el vot en contra del Grup Municipal ERCi el vot en contra del Grup Municipal ERC ----AGAGAGAG----AMAMAMAM....
 
10101010....4444).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D''''ERCERCERCERC----AG SOBREAG SOBREAG SOBREAG SOBRE    
L’ÚS DEL GLIFOSAT EN EL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSL’ÚS DEL GLIFOSAT EN EL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSL’ÚS DEL GLIFOSAT EN EL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERSL’ÚS DEL GLIFOSAT EN EL TERME MUNICIPAL DE GRANOLLERS

Molts municipis fan servir herbicides d’acció ràpida per eliminar herbes adventícies (denominades 
‘males herbes’) de cara a la prevenció d’incendis forestals i neteja de jardins i parcs. Però l’ús 
d’herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. Diferents estudis demostren que el Glifosat té 
efectes molt tòxics sobre la salut i el medi ambient . 

El Glifosat, un herbicida total no selectiu que s’empra per matar herbes i arbustos, s’infiltra al sòl, és 
molt soluble a l’aigua i persistent en el sòl. Contamina els aqüífers, és tòxic pera la fauna aquàtica, els 
animals domèstics o el bestiar i s’escampa sense control pel subsòl .

El Glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a potencialment 
cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l’ús del Glifosat amb afeccions 
i malalties. Entre els efectes adversos s’han descrit: toxicitat subaguda i crònica, danys genètics, 
trastorns reproductius, augment de la freqüència d’anomalies espermàtiques i carcinogènesi. 

A més, cada preparat herbicida que conté Glifosat ve acompanyat d’altres substàncies que 
multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients està el N-nitrós que, com altres compostos 
nitrogenats, és cancerigen; i el formaldehid, un altre carcinogen conegut que es forma durant la 
descomposició del Glifosat.

El centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) destaca que sempre ha de prevaldre el principi de 
‘precaució’ amb els herbicides que puguin tenir components cancerígens i que els legisladors no ho 
regulen pels interessos de les multinacionals . 

A més, el mateix centre ha indicat que els més afectats pel Glifosat poden ser els treballadors de 
Parcs i Jardins, els nens, les embarassades i les persones amb malalties. També adverteix que 
aquest herbicida està contaminant greument les aigües de Catalunya, que en molts freàtics tenen 
concentracions mitjanes de Glifosat al llarg de l’any superiors a 0.1µg. l-1, valor màxim admès per la 
normativa europea (Directiva 2006/118/EC).

Un altre dels seus efectes més greus és la mort massiva d’abelles arreu del món que pot comportar un 
elevat i perillosíssim risc de desastre ecològic a gran escala. Albert Einstein deia que si algun dia 
desapareixien les abelles, la humanitat ho faria en 4 anys. 
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LegislacióLegislacióLegislacióLegislació

La Directiva marc per a un ús sostenible dels plaguicides, aprovada pel Parlament Europeu el 13 de 
gener de 2009, té per objectiu ‘La reducció dels riscos i els efectes de l’ús dels plaguicides a la salut 
humana i el medi ambient i el foment de l’ús de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o 
tècniques alternatius com les alternatives d’índole no química als plaguicides’. Així, en el capítol IV, 
articles 11 i 12, exposa:

‘Els estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció del 
medi aquàtics i l’aigua potable, els requisits necessaris d’higiene i salut pública, la biodiversitat o els 
resultats de les avaluacions de risc pertinent, han de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l’ús de 
plaguicides en les següents zones específiques: al llarg de les carreteres, en els espais utilitzats pel 
públic en general o per grups vulnerables com els parcs, jardins públics, camps d’esport i àrees 
d’esbarjo, recintes escolars i camps de joc i espais propers als centres d’assistència sanitària’ .

Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que 
estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris en la salut 
humana i el medi ambient, així com el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o 
tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics. 

Aquest Reial Decret preveu que les seves disposicions ‘s’entenen sense perjudici que l’Administració 
competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o prohibint l’ús de productes 
fitosanitaris en zones o circumstàncies específiques’ .

A més de les anteriors, el marc jurídic per a l’aplicació d’herbicides i plaguicides es completa amb les 
següents normes:

- Directiva Marc sobre l’aigua (Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell
- Directiva Aus (Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell)
- Directiva Hàbitat (Directiva 92/43/CEE del Consell)
- Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Pública.

Per les raons exposades, es 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 ::::    

- PRIMERPRIMERPRIMERPRIMER. L’eradicació de l’ús del Glifosat al nostre municipi, trobant alternatives ecològiques 
més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i el medi ambient . 

- SEGONSEGONSEGONSEGON. L’ús d’herbicides com el Glifosat serà substituït per mètodes no contaminants, que no 
danyin a la salut ni el medi ambient, incloent mètodes mecànics i tèrmics que ja s’apliquen en la 
majoria dels països de la Unió Europea i amb major potencial de generació d’ocupació. També fins i 
tot el pasturatge. 

- TERCERTERCERTERCERTERCER. Que es tingui en compte la voluntat de la població i de les entitats, en un veritable 
exercici de democràcia, així com el vetllar per la salut del medi i de les persones per damunt dels 
interessos particulars, econòmics i/o de corporacions i multinacionals. 

- QUARTQUARTQUARTQUART. Que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria gestionada 
públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat evitant l’ús de productes químics, les podes 
excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi i l’excés en el consum d’aigua (sobretot per gespes).

- CINQUÈCINQUÈCINQUÈCINQUÈ. Que les administracions competents actuïn davant de qualsevol cas de contaminació 
del medi i d’afectació a la salut de les persones. 

- SISÈSISÈSISÈSISÈ. Que es doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per les entitats 
com pels particulars, referents a l’aplicació del Glifosat. Tant la Constitució en el seu article 45, el 
Conveni d’Aarhus, així com algunes Directives europees, reconeixen el dret a la informació i a la 
participació pública per tenir accés a la justícia en matèria mediambiental . 
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- SETÈSETÈSETÈSETÈ....    Per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador 
beneficiós a nivell supramunicipal, l’Ajuntament de Granollers es dirigirà als ajuntaments de la 
comarca sol·licitant que prenguin mesures en la mateixa línia . 

Alcalde: Següent moció, endavant. Perdó, un moment, no s'ha demanat en el seu moment, i no tinc 
cap inconvenient, però, insisteixo que està bé que les Juntes de Portaveus serveixen per endreçar el 
debat. Perdó, en tot cas, si hi ha un torn, l'obrim, i parla tothom com és normal i es fa per l'ordre 
preceptiu. Però agrairia que les Juntes de Portaveus fossin més fidels al que passarà després en el 
Ple, bàsicament perquè tots tinguem també les coordenades de com hem de treballar. En tot cas no 
sé si el Partit Popular vol intervenir, per part de la CUP tampoc, per part de Ciutadans, ara sí senyor 
Mur.

Senyor Mur: Gràcies, Alcalde. I disculpi l'error en tot cas. Seré molt breu perquè com doncs no ens 
hem entès, aniré molt ràpid. En tot cas, el glisofat, que és un herbicida, té efectes nocius en diferents 
àmbits, en l'àmbit de la salut humana, en l'àmbit del Medi Ambient, i en l'àmbit fins i tot de la producció 
agrària. Fins i tot hi ha estudis fets per les mateixes empreses que produeixen aquest tipus 
d'herbicida, que manifesten o que proven, que és un diguem-ne element nociu. Ja sabem, ja sabem, 
que a Granollers, perquè això ho hem esbrinat, l'ús d'aquest herbicida s'ha utilitzat en zones, podríem 
dir, no poblades, per tant, minvat el risc que passi res, però de totes maneres, un herbicida que està 
catalogat com a contaminant, encara que es tingui cura al final sempre pot produir alguns efectes 
adversos, nosaltres per això en aquesta moció demanàvem que l'Ajuntament de Granollers, deixes 
d'utilitzar aquest herbicida i passes a utilitzar algun altre tipus d'element menys contaminant, 
simplement això, moltes gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si per part de Convergència es vol intervenir, senyor Sastre? Per part 
del Grup Socialista, per fitxar la posició, endavant senyor Terrades,

Senyor Terrades: Molt breument també, perquè em consta que aquest és un debat que es va fer en la 
Comissió Informativa de l'Àrea Territorial on es va informar d'aquesta qüestió a petició d'un Grup 
Municipal, i em sembla que s'ha reconegut que Granollers s'ha utilitzat aquest producte, des d'un punt 
de vista molt racional, els darrers dos anys només una vegada, en concret el 9 de setembre de l'any 
2015 en 7 espais de la ciutat, que eren molt complicat segons els gestors d'Espais Verds actuar d'una 
altra manera. Aquest és un herbicida, i a més a més, amb una dissolució que aquest component 
només hi estava present en un 36%, però aquest és un component que vostès saben que està 
autoritzat per la Comissió Europea, també per l'Agència Europea de seguretat alimentaria, en aquests 
moments justament en el Parlament Europeu, s'està tornant a discutir la seva utilització pels propers 
15 anys, hi ha un debat sobre 15 anys o 7, però bé és un debat que s'està produint. I no és l'únic 
municipi o ciutat, on es fa servir aquest herbicida, a mi em consta que un municipi molt a prop, molt a 
prop, de Granollers, que vostès governen, també s'ha utilitzat en les darreres setmanes.

El Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,    amb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSC----CPCPCPCP;;;;    els vots a favorels vots a favorels vots a favorels vots a favor    
dels Grups Municipals CIUdels Grups Municipals CIUdels Grups Municipals CIUdels Grups Municipals CIU ,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM,,,,    CCCC''''s i CpGs i CpGs i CpGs i CpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;    i  li  li  li  l ''''abstenció  del Grup Municipal PPabstenció  del Grup Municipal PPabstenció  del Grup Municipal PPabstenció  del Grup Municipal PP

Alcalde: Moltes gràcies, passem a la següent moció, senyor Secretari,
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10101010....5555).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPASL DEL PSC I DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPASL DEL PSC I DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPASL DEL PSC I DEMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPASL DEL PSC I DE    
CIU DE DEFENSA DE LA LLEICIU DE DEFENSA DE LA LLEICIU DE DEFENSA DE LA LLEICIU DE DEFENSA DE LA LLEI    24242424////2015201520152015,,,,    DEDEDEDE    29292929    DE JULIOLDE JULIOLDE JULIOLDE JULIOL,,,,    DE MESURES URGENTS PERDE MESURES URGENTS PERDE MESURES URGENTS PERDE MESURES URGENTS PER    
AFRONTAR LA EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICAAFRONTAR LA EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICAAFRONTAR LA EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICAAFRONTAR LA EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA ENERGÈTICA ....    

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

L’actual marc legislatiu a Catalunya en matèria de mesures urgents per afrontar els problemes 
d’exclusió residencial i de pobresa energètica és la Llei 24/2015, de 29 de juliol, publicada en el 
DOGC núm.6928 de data 5 d’agost de 2015. 

Es tracta d’una llei que respon a la situació d’emergència social derivada dels efectes de la profunda 
crisi econòmica dels darrers anys i que ha tingut un efecte devastador sobre la població de tot l’Estat 
espanyol, i de manera molt particular, sobre Catalunya, on ara ja fa vuit mesos, hi havia 95.000 llars 
amb tots els seus membres a l’atur. 

De tots és conegut que aquesta situació de forta precarietat econòmica que pateixen moltes famílies 
s’ha traduït en un problema social que ha superat qualsevol de les previsions i que comporta que 
moltes famílies es trobin sense solució habitacional i sense poder cobrir les seves necessitats més 
bàsiques. 

Transcorreguts quasi bé nou anys des de l’esclat de l’anomenada bombolla immobiliària, i després de 
centenars de milers d’execucions hipotecàries a tot l’estat espanyol, l’escenari actual és el d’un gran 
nombre de persones afectades que ha canviat radicalment les necessitats socials, que ha generat un 
important increment en la demanda de serveis públics, que s’ha traduït en un important i descontrolat 
increment de la precarietat residencial de ciutadans empesos a ocupar d’habitatges buits i que 
lògicament comporta un necessari canvi en la orientació de les polítiques públiques en matèria 
d’habitatge social i lluita contra la pobresa energètica. 

És en aquest context que s’aprovà la Llei 24/2015, fruït d’una ILP que fou promoguda per la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca, l’Aliança contra la Pobresa Energètica i L’Observatori DESC. 

La llei és doncs, l’instrument més important amb el que compten les administracions públiques de 
Catalunya per a garantir la protecció de les persones que no poden fer front al pagament de les seves 
hipoteques, quotes de lloguer del seu domicili habitual o al cost dels subministraments bàsics d’aigua i 
energia. 

La Llei 24/2015 és cabdal per a l’establiment de mesures contra el sobreendeutament derivades de 
deutes relacionats amb l’habitatge habitual. Estableix mecanismes per a trobar solucions 
extrajudicials davant d’aquestes situacions i garanteix l’obligatorietat d’oferir un lloguer social, per part 
dels grans tenidors d’habitatge, abans de la interposició de qualsevol demanda judicial per 
impagament de la hipoteca o del lloguer. En definitiva, es tracta d’una llei que pretén la protecció de 
les persones afectades per sobre dels interessos mercantils dels grans tenidors d’habitatge, sota 
l’empara de la funció social que ha de tenir de manera preferent l’habitatge, d’altra banda, 
explícitament reconeguda amb anterioritat a la Llei  18/2007 pel Dret a l’Habitatge. 

En una nova mostra del seu marcat caràcter social, la pròpia Llei 24/2015 també fixa els llindars de les 
rendes que s’han d’aplicar en els lloguer socials en funció del nivell d’ingressos de la unitat familiar, 
així com la possibilitat de que l’Administració pugui resoldre la cessió obligatòria temporal d’habitatges 
en determinats casos d’emergència i exclusió residencial . 

Per últim, i no menys important, la Llei 24/2015, incorpora mesures concretes per a evitar la pobresa 
energètica dotant a les administracions públiques d’un marc legal per a impedir el tall de 
subministrament en casos de famílies amb manca de recursos econòmics o en situació d’exclusió 
residencial. 

Cal dir que en aquests moments, arrel de la recent sentència del Tribunal Constitucional que declara 
parcialment nul, el Decret Llei 6/2013 de 23 de desembre que modificava la Llei 22/2010 de 20 de 
juliol, del Codi de Consum de Catalunya, per invasió de competències exclusives de l’Estat, i atenent 
a que aquest Decret Llei anul·lat constituïa la principal eina legal en la lluita contra la pobresa 
energètica, la Llei 24/2015 és encara molt més important. 
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Val la pena recordar que el referit Decret Llei 6/2013, que ha anul·lat parcialment el Tribunal 
Constitucional, pretenia donar resposta a la situació d’extrema vulnerabilitat en què s’hi trobaven 
moltes famílies víctimes de la crisi econòmica, i constituïa una resposta normativa a una realitat que ja 
havia avançat el Síndic de Greuges de Catalunya en el seu “Informe sobre Pobresa Energètica a 
Catalunya” d’octubre de 2013. 

Malgrat tot això dit, i a pesar dels entrebancs normatius que envolten els problemes de pobresa 
energètica i exclusió residencial, l’Ajuntament de Granollers ha continuat treballant per acompanyar a 
les persones en situació de vulnerabilitat, ara bé, resulta evident que l’esforç de les administracions 
públiques ha d’anar acompanyat d’un marc legal que permeti aprofundir en aquests tipus de polítiques 
públiques de lluita contra la pobresa energètica, així com en les accions necessàries per a combatre 
l’especulació immobiliària i aquelles altres destinades a la recuperació i activació del parc residencial 
desocupat dels grans tenidors d’habitatge. Aquest marc legal que cal protegir és la Llei 24/2015 de 29 
de juliol. 

En conseqüència, 

ATÈS que el Ministeri d’Hisenda va notificar a la Generalitat, en data 7 d’octubre de 2015, la seva 
voluntat de recórrer davant el tribunal Constitucional la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar 
emergències habitacionals i pobresa energètica, 

ATÈS que el govern de l’Estat disposa de nou mesos per a fer efectiva la seva amenaça de recórrer 
dita llei davant del tribunal Constitucional , i aquest termini s’exhaureix el present mes d’abril de 2016, 

ATÈS que el 26 de novembre de 2015, es va publicar al BOE (núm.283, Secció III, pàg 111825, la 
Resolució de 30 d’octubre de la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local per la qual es 
publica l’acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la 
Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb la Llei de Catalunya 24/2015, de 29 de juliol, de 
mesures urgents per afrontar la emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 

ATÈS que la referida Subcomissió va acordar, en la reunió celebrada en data 13 d’octubre de 2015: 

“Primer: 
Iniciar negociacions per a resoldre les discrepàncies competencials suscitades en relació als articles 
2, 3, 4, 5, 6 i 7, així com la disposició addicional, la disposició transitòria segona i les disposicions 
finals segona, tercera i cinquena de la Llei 24/2015 de 29 de juliol... 

Segon: 
Designar un grup de treball per a proposar a la Subcomissió la solució que procedeixi . 

Tercer: 
Comunicar l’acord al Tribunal Constitucional als efectes previstos en l’article 33.2 de la Llei Orgànica 
2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional...” 

Per tot l’anterior, el Grup Municipal Socialista i el Grup Municipal de Convergència proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents acords, 

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

PRIMER.- Mantenir les polítiques públiques municipals que s’estan duent a terme per a combatre la 
pobresa energètica i la exclusió residencial a la ciutat, tot sense perjudici de les accions que contra la 
Llei 24/2015, de 29 de juliol, pugui emprendre el govern de l’Estat. 

SEGON.- Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra 
normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa 
energètica. 

TERCER.-  Instar a l’actual Govern en funcions de l’Estat a no recórrer, davant el Tribunal 
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Constitucional la Llei 24/2015, de 29 de juliol, atès que la mateixa és el marc legal vigent per a garantir 
les mesures necessàries en la lluita contra la pobresa energètica i la exclusió residencial . 

QUART.- Instar al futur Govern de l’Estat, en el cas que l’actual Govern en funcions recorri la Llei 
24/2015 davant el Tribunal Constitucional, a retirar l’esmentat recurs a fi de que la Llei recuperi la seva 
plena executivitat. 

CINQUÉ .- Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els 
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels consumidors 
més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica. 

SISÉ .- Reconèixer la resolució aprovada al Parlament Europeu a favor de no tallar el subministrament 
energètic a les llars durant l’hivern. 

SETÉ.- Donar compte del present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’Estat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, a l’ACM, a la 
FMC i  a la Federació d’Associacions de Veïns, així com a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a 
l’Aliança contra la pobresa energètica   

Alcalde: Moltes gràcies, aquí també hi ha demanades intervencions, i explicació de vot per part dels 
Grups. Partit Popular té la paraula, 

Senyor Moya: Gràcies senyor Alcalde. Muy brevemente, explicar el sentido de nuestro voto. Esta 
moción nace de dos mociones por separado que presentaron el Grupo Socialista como el Grupo de 
Convergència i Unió. Nosotros estamos a favor de votar a favor de la moción que presentaba el 
Partido Socialista, y ya que esta el pleno un poco pirotécnico, pues utilizaremos el símil de que si que 
es cierto que las esmenas o la parte que propone Convergència son fuegos artificiales y no entra 
directamente en lo que se pide en la moción, por lo cual, por eso al hacerlas conjuntas nosotros nos 
abstenemos, si que estamos a favor de la que presentaba el PSC, pero no podemos estar de acuerdo 
con alguno de los puntos que propone Convergència.  

Alcalde: Moltes gràcies. Per part de la CUP, endavant.  

Senyora Oliver: Bé, nosaltres hem emès un vot favorable, un vot crític si em permeteu, perquè 
lògicament estem a favor de l'objectiu estratègic en tot cas del títol de la moció, per tant enteníem que 
s'havia de posar èmfasi sobre el desplegament de la Llei 24/2015, però llavors ens ha xocat i per tant 
bé, lamentem el fet que no s'hagi incorporat la moció de la CUP, en el sentit del primer acord, que deia 
mantenir les polítiques públiques municipals. Per tant, d'una manera prou laxa, es feia accent a les 
polítiques municipals al respecte, i no tant, com apuntava la CUP en el desplegament absolut, 
contundent i valent que demanem en aquest Ple lògicament de la Llei 24/2015. Per tant entenem que 
aquesta Llei a més a més és una Llei aprovada entre altres pel Partit Socialista, és una llei que ve de 
la lluita al carrer, de 143.000 signatures, i per tant entenem que és el resultat aquesta Llei d'una lluita 
al carrer, per tant, d'un exercici de sobirania popular en defensa dels drets de les classes més 
desafavorides, per tant entenem que lògicament és hora de tancar files a Granollers, és hora de 
desplegar sense dilació aquesta Llei, i per tant ens hi hem de posar, com de fet ja s'hi estava 
avançant, però segurament en major celeritat, major fermesa, sobre dues coses que posem sobre la 
taula, i que probablement aquí els companys de la PAH hi faran referència després. 

En qualsevol cas, a veure com fem la cessió obligatòria d'aquests 78 pisos buits, per exemple, que 
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tenim amb possibilitats que siguin finalment de l'Ajuntament. I en tot cas a veure com treballem, com 
despleguem, com acabem acordant un protocol del tema de Sorea, del tema de l'aigua, que em temo 
molt que serà un tema que sortirà després a les preguntes de la sala. Per tant, lògicament, ho 
compartim, l'objectiu estratègic d'aquesta moció, i ho lamentem i ho torno a dir, el fet que hi hagi estat 
tan laxa aquest primer punt, que posa més èmfasi en les pròpies polítiques municipals, però que no fa 
esment explícit a la Llei 24/2015, que entenem que sense dilacions l'Ajuntament hi ha de sumar 
esforços.

 Alcalde: Molt bé, Ciutadans, vol intervenir? Endavant, 

Senyor Meseguer: Sí, gràcies Alcalde, bé nosaltres aquesta moció hem votat a favor, vull dir, al final 
hem de veure el fons de la moció, en una situació com la que estem vivint qualsevol ajuda que podem 
aportar a la gent amb risc d'exclusió social, amb abusos per part dels bancs, tots sabem com 
funcionen els bancs, hem d'estar al seu costat a nivell de pobresa energètica, hem de ser conscients 
que a molta gent se'ls hi ha acabat tot tipus d'ajuts, i els hem de recolzar, i per això nosaltres 
recolzarem aquestes mocions i qualsevol altres que vinguin . Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra Republicana, no hi ha intervenció. Per part de 
Convergència, per part del Grup Socialista, endavant,

Senyor Terrades: Molt breument, jo crec que els recursos que el Govern del Partit Popular va acabar 
interposant primer contra el decret llei de la Generalitat de Catalunya que regulava els impediments de 
talls de subministrament per part de companyies de subministraments de serveis bàsics, i després, bé 
la Llei del Codi de consum encara no hi ha sentència emesa, però ja veiem per on anirà, i la Llei, en 
aquests moments està suspesa, la Llei de codi del consum, pel Tribunal Constitucional, no amb 
sentència, però suspesa la seva aplicació, i el gran temor d'alguns és que la Llei 24/2015 que es va 
aprovar ara fa 9 mesos en el Parlament de Catalunya, i que també està en aquest tràmit de discussió 
a la Comissió bilateral entre Generalitat i Govern Central, finalment i abans del 5 de maig, que em 
sembla que és l'últim dia que tenen, el 5 o 7 de maig, per presentar recurs d'inconstitucionalitat, 
s'acabarà presentant.

Ens sembla, i per això dic que no comparteixo la posició del regidor del Partit Popular perquè les dues 
mocions, la de Convergència i la del PSC, són mocions complementàries. Jo comparteixo el criteri 
expressat en la moció que hem incorporat, ens hem incorporat mútuament, de denunciar la manca de 
sensibilitat social del Govern Central, del Govern d'Espanya, perquè, clar, darrere d'un debat 
competencial, el que hi ha és una manca de sensibilitat social , quan en aquests moments a prop de, ja 
ens ho diuen les entitats del tercer sector social, a prop de 300.000 famílies de Catalunya, que es diu 
ràpid, doncs tenen problemes de pobresa energètica, no només a l'hivern, perquè a l'estiu, les neveres 
també han d'estar en funcionament. I per tant per això hem presentat aquesta moció.
 
Ara, dit això, fa 9 mesos que es va aprovar aquesta Llei, el Govern també ha tingut temps de fer dues 
coses: Una, el Reglament que eviti inseguretat jurídica, no en els polítics, sinó en els funcionaris que 
han d'aplicar la Llei. Dos, signar convenis amb les entitats subministradores per evitar el que diu la 
Llei, que són els talls de subministrament. I tercer, acabo, tampoc li impedeix res al Govern de la 
Generalitat ni els recursos del Constitucional, de gastar-se aquelles partides que sí que té 
pressupostades en el Pressupost, en l'any 2015, 5 milions, ara diuen que 10, bé, no hi ha Pressupost 
aquest any, però 5 milions l'any 2015, i només se'n van gastar 1.300.000 euros. Sí que una mica de 
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celeritat en el Govern del nostre país sí que podríem demanar en l 'aplicació d'aquesta Llei. Gràcies.

El Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat aprovada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ....,,,,    amb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSCamb els vots favorables dels Grups Municipals del PSC----CPCPCPCP,,,,    CIUCIUCIUCIU,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM,,,,    CCCC''''ssss,,,,    iiii    
CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PAPAPAPA;;;;    i li li li l ''''abstenció  del Grup Municipal PPabstenció  del Grup Municipal PPabstenció  del Grup Municipal PPabstenció  del Grup Municipal PP ....    

Alcalde: Moltes gràcies. Anem a la següent moció, senyor Secretari, endavant,
 
10101010....6666).-).-).-).-MOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CRIDAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CRIDAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CRIDAMOCIÓ RELATIVA A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CRIDA----CUP ENCUP ENCUP ENCUP EN    
DEFENSA DEL PERSONAL QUE TREBALLA PRESTANT SERVEIS O REALITZANT OBRESDEFENSA DEL PERSONAL QUE TREBALLA PRESTANT SERVEIS O REALITZANT OBRESDEFENSA DEL PERSONAL QUE TREBALLA PRESTANT SERVEIS O REALITZANT OBRESDEFENSA DEL PERSONAL QUE TREBALLA PRESTANT SERVEIS O REALITZANT OBRES    
MUNICIPALS EN EMPRESES SUBCONTRACTADES PER LMUNICIPALS EN EMPRESES SUBCONTRACTADES PER LMUNICIPALS EN EMPRESES SUBCONTRACTADES PER LMUNICIPALS EN EMPRESES SUBCONTRACTADES PER L ''''AJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENTAJUNTAMENT

Atès que el darrer mes, dos conflictes laborals han posat de manifest la situació de precarietat, 
vulnerabilitat i indefensió que pateix part del personal que treballa a empreses subcontractades per 
l'Ajuntament de Granollers.

Atès que a finals de març, el sindicat UGT denunciava les condicions laborals de les treballadores de 
la neteja d'equipaments municipals, i exigia a l'Ajuntament que incorpori en els plecs de contractació 
l'obligació per part de l'empresa del compliment amb el conveni sectorial. Atès que en el mateix 
comunicat la UGT denunciava que l’Ajuntament no es va presentar a una mediació convocada pel 
Tribunal Laboral de Catalunya el mes de setembre de 2013, així com tampoc es va presentar en la 
mediació de gener d’aquest any 2016.

Atès que a primers d'abril, el sindicat CNT denunciava l'acomiadament del personal de l'enllumenat 
públic de Granollers per part de l'empresa concessionària. Atès que successives sentències del jutjat 
social de Granollers, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Tribunal Suprem avalen la 
demanda dels treballadors, obligant a la subrogació de la plantilla. Atès que l'empresa ara al·lega 
causes organitzatives i de producció, emparant-se en la reforma laboral, per a acomiadar els 
treballadors amb una indemnització de només 20 dies per any amb un màxim de 12 mensualitats. 
Atès que l'Ajuntament de Granollers ha declinat posicionar-se sobre el conflicte laboral i manté que 
només pot intervenir en el cas que es produeixi un incompliment en les clàusules del contracte. Atès 
que des del sindicat CNT consideren que l'acomiadament és nul de ple dret i denuncien que una 
empresa que es finança amb recursos públics es salta l'ordenament jurídic i fa actuacions contra els 
drets socials.

Atès que la contractació pública no hauria de ser considerada com un fi en si mateix diferent o allunyat 
dels objectius dels poders públics, sinó com un instrument al servei d'aquests mateixos objectius.

Atès que la contractació pública pot i ha de contribuir a aconseguir objectius socials, de la mateixa 
manera que altres actuacions finançades per les administracions amb recursos públics .

Atès que les administracions públiques tenen al seu abast, en la contractació de béns i serveis, una 
important eina de promoció de la responsabilitat social, des del grup municipal de la Crida per 
Granollers- CUP 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 ::::    

1. L'Ajuntament intervindrà com a mediador en els conflictes laborals vigents i els que sorgeixin entre 
el personal i les empreses subcontractades que realitzin obres o prestin serveis per l'Ajuntament o 
Empresa Municipal, vetllant sempre pel compliment de les disposicions vigents en matèria laboral .

2. L'Ajuntament incorporarà en els plecs de contractació municipals una clàusula que garanteixi la 
subrogació de les relacions laborals del personal del servei per part de l’empresa adjudicatària del 
contracte.

3. L'Ajuntament exigirà a les empreses subcontractades a través d'una clàusula contractual el 
compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en 
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el treball i d’integració laboral, en particular amb les disposicions de l’ordenança i conveni laboral 
corresponent.

4. L'Ajuntament durà a terme una auditoria financera dels serveis públics externalitzats d'enllumenat 
públic i de neteja d'equipaments municipals.

5. Tan bon punt, es disposi dels resultats de l'auditoria financera, aquests es faran públics i 
s'analitzarà en comissió la viabilitat de la municipalització dels serveis d'enllumenat públic i de neteja 
d'equipaments municipals. 

Alcalde: Aquí hi ha petició d'explicació de vot. En tot cas no sé si per part del Partit Popular es vol 
intervenir? No? Per part de la Crida-CUP sí? Endavant senyora Oliver,

Senyora Oliver: Gràcies. Presentarem aquesta moció, aquesta moció respon, diguéssim, a la voluntat 
de resoldre en tot cas conflictes vigents i en tot cas té la voluntat de preveure condicions que evitin 
futurs conflictes laborals. Quin és l'origen? L'origen el disposem en dos conflictes laborals. El primer 
que va posar de manifest damunt de la taula és UGT, que evidentment va denunciar les condicions 
laborals de les treballadores de neteja d'equipaments municipals. Denunciava que evidentment 
l'Ajuntament també no es va presentar en cap mediació convocada, ni en primera instància, en 
setembre del 2013, ni en segona instància, el gener del 2016. Aquest seria un dels primers conflictes 
laborals que hem tingut damunt de la taula amb empreses subcontractades per part de l'Ajuntament.

Un segon conflicte l'han posat damunt de la taula, els companys de la CNT que denunciaven 
lògicament l'acomiadament de personal de l'enllumenat públic de Granollers, per part de l'empresa 
concessionària, lògicament recordar que aquestes successives sentències de Jutjat Social, Tribunal 
Superior de Justícia, o el Tribunal Suprem, han avalat la demanda dels treballadors, obligant a la 
subrogació de la plantilla. 

Per tant, que és el que d'alguna manera acaba denunciant UGT al respecte? Doncs denuncia que 
l'Ajuntament precisament havia declinat posicionar-se sobre el conflicte laboral. Per tant nosaltres, 
que donem d'entrada credibilitat absoluta a les queixes i demandes dels companys organitzats amb 
aquest sindicat i sobretot treballadors d'empreses concessionàries, entenem que des de la Crida, el 
no posicionament per part de l'Ajuntament entenem que ja és un posicionament de "per se" per tant és 
una manera de posicionar-se. I que enteníem doncs i per tant que és el que demanem a partir 
d'aquestes premisses?

En primer lloc que l'Ajuntament intervingui com a mediador en els conflictes. I que així consti davant 
de qualsevol contracte amb qualsevol empresa subcontractada. Lògicament entenem que no podem 
eludir com a Ajuntament la responsabilitat quan es contracti alguna empresa. En segon lloc enteníem 
que l'Ajuntament hauria d'incorporar en els plecs de contractació, una clàusula que garanteixi la 
subrogació de les relacions laborals del personal de servei per part de l'empresa adjudicatària. 
Enteníem també que l'Ajuntament exigiria a aquestes empreses subcontractades alhora que hi hagi 
una relació contractual que lògicament respectin unes bones condicions laborals, i lògicament que 
respectin, com no podria ser d'una altra manera, el conveni laboral específic. I per últim, el punt 5, i el 
punt 6, que de fet els companys i companyes d'Esquerra ens havien demanat de treure'l justament 
l'hem posat perquè enteníem que era importantíssim, i perquè a més a més tenia relació directe amb 
el que estem plantejant. És a dir, en quart lloc, i en cinquè lloc demanem una auditoria financera en 
concret aprofitant aquestes conflictivitats laborals que han sortit damunt de la taula, perquè no un 
parell d'auditories financeres per poder estudiar tant el tema de l'enllumenat públic a Granollers, com 
el tema de la neteja dels equipaments municipals.

Lògicament, la fórmula de l'informe financer que estudií la viabilitat d'aquestes, de la municipalització, 
no és l'única però en tot cas ens és viable, una auditoria financera, com de fet s'està fent des de 
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l'Ajuntament, en el tema de Sorea, doncs lògicament dóna indici, dóna les condicions en tot cas per 
plantejar-se si realment surt a compte a l'Ajuntament tenir una contractació directe, i lògicament si és 
viable aquesta mesura. Per tant entenem que no estem barrejant temes, que era pertinent, sobretot 
perquè s'està tenint en compte en altres realitats d'altres municipis que justament on s'està 
municipalitzant, altres viles o ciutats, milloren les condicions laborals a banda lògicament que també 
suposa un estalvi econòmic, per tant entenem que sí que hi ha una correlació directa entre 
internalització i millora de les condicions laborals dels treballadors , i és motiu pel qual hem fet aquesta 
moció. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, per part d'Esquerra Republicana, alguna intervenció en aquest tema, no? 

Senyor Mur: Breument, només en tot cas, aquesta aportació que nosaltres havíem demanat a la CUP 
de què elimines el tema de l'auditoria financera era perquè enteníem que precisament a través d'una 
auditoria financera no podem arribar a la conclusió que vosaltres proposeu, que entenem que això 
s'hauria de fer al marge, en un altre tipus d'estudi, per analitzar la viabilitat del servei, de 
municipalitzar els serveis que estàveu comentant . De totes maneres també hem fet saber que aquesta 
precisió en aquest tema, no era motiu per canviar el nostre vot que ha estat a favor d'aquesta moció. 
Gràcies. 

Alcalde: Moltes gràcies. No l'hi he preguntat al senyor Meseguer si volia intervenir, no? Per part de 
Convergència i Unió no? Per part del Grup Socialista, endavant senyor Terrades, 

Senyor Terrades: Nosaltres hem votat en contra d'aquesta moció, aquest és un tema que en part ja va 
sortir en el darrer Ple, en tot cas reiterem arguments. Amb la legislació vigent, amb la legislació vigent 
i amb la jurisprudència existent, doncs l'Ajuntament no té cap vinculació amb el personal laboral de les 
empreses amb qui contracta, això crec que està clar perquè les relacions són relacions bilaterals entre 
els treballadors d'aquesta empresa i l'empresa que en aquest cas està fent o té un contracte signat 
amb l'Ajuntament de Granollers.

En tot cas sí que aclarir-los que sí que en tota la documentació contractual de l'Ajuntament, imagino 
que ho saben si no ja els hi explico, i en tot cas poden demanar qualsevol dels contractes que en 
aquests moments estan vigents i ho podran veure. S'incorpora amb caràcter general tot un seguit de 
mesures per tal de fer que? Doncs que les empreses adjudicatàries compleixin tota, com no pot ser 
d'una altra manera, totes les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat 
i salut en el treball, d'integració social també de persones amb discapacitat, i de protecció del medi 
Ambient. 

També diem en totes, i no està escrit enlloc, no està escrit enlloc, que tots els contractes de serveis o 
concessions que l'Ajuntament té adjudicades a empreses terceres, i ha d'haver-hi subrogació de 
personal, en tot cas, sí que és aconsellable en aquelles en què l'objecte fonamental o la part important 
dels recursos d'aquesta contracta sigui el pagament de personal o que estigui inclòs en el Conveni 
general que regula aquest sector, com podria ser el de la Recollida d'escombraries i Neteja viària.
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També que les noves directives de contractació, que han entrat en vigència la setmana passada o fa 
quinze dies, introdueixen algunes novetats, perquè utilitzen la contractació pública com un mitjà per 
introduir també polítiques públiques incorporant o donant la possibilitat d'incorporar encara més 
criteris medi ambientals i socials , i en aquest sentit el que hem fet és crear un grup de treball intern, de 
Serveis Jurídics i del Servei de Contractació, per tal de valorar aquests temes en les noves contractes 
que s'hagin de fer.

En un dels temes que motiven aquesta moció, entenc que és el de SECE, vostès s'han oblidat de dir 
una cosa, que també és bo recordar-ho, que els tribunals, el Tribunal també ha dit que l'Ajuntament no 
té responsabilitat en aquest tema, perquè vostès saben que en tot cas la subrogació d'aquest personal 
venia donada pel propi Conveni particular d'aquesta empresa, de SECE, per tant, ho dic també per 
aclarir els termes i deixar les coses clares .

I finalment, jo crec que en aquesta moció hi havia dos aspectes, el punt 1, 2 i 3, i després el fons de la 
qüestió que jo crec que és el debat que ens separa a vostès i a nosaltres, que és el fons de la qüestió 
que és que vostès no voldrien que s'externalitzes res fora de l'Ajuntament de Granollers, és a dir, 
vostès no estan d'acord en què hi hagui contractes públics, que els facin empreses privades, i en aquí 
nosaltres discrepem amb la CUP Crida Constituent, perquè haurem d'analitzar en algunes de les 
contrates la capacitat de, si l'Ajuntament té capacitat d'inversions per mantenir uns estàndards de 
qualitat d'aquest servei, quins impactes tindran sobre el Pressupost, i quins impactes poden tenir a 
curt termini, a mig termini, i a llarg termini sobre els usuaris, els usuaris vull dir d'aquests serveis que 
no deixen de ser el conjunt de ciutadans i ciutadanes, i per tant aquí hi ha una aposició de fons que 
vostès i nosaltres no compartim. Vostès ho voldrien tot prestat des de l'Ajuntament de Granollers, allò 
públic públic, amb funcionaris públics, i nosaltres creiem que algunes coses es poden fer, des del 
control i la regulació municipal, des d'empreses del sector privat. Li podria posar algun exemple, però 
estaríem molta estona i no és el cas. 

REBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTAREBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTAREBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTAREBUTJADA PER MAJORIA ABSOLUTA,,,,    amb els vots en contra dels favorables del Grupamb els vots en contra dels favorables del Grupamb els vots en contra dels favorables del Grupamb els vots en contra dels favorables del Grup    
Municipal del PSCMunicipal del PSCMunicipal del PSCMunicipal del PSC----CPCPCPCP;;;;    els vots a favor dels Grups Municipals  ERCels vots a favor dels Grups Municipals  ERCels vots a favor dels Grups Municipals  ERCels vots a favor dels Grups Municipals  ERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM,,,,        CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PA i PPPA i PPPA i PPPA i PP;;;;    iiii        
llll''''abstenció  dels Grups Municipals CIU i Cabstenció  dels Grups Municipals CIU i Cabstenció  dels Grups Municipals CIU i Cabstenció  dels Grups Municipals CIU i C ''''ssss

Alcalde: Moltes gràcies. Anem per l'última moció, endavant senyor Secretari. 
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FRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A L’EPIDÈMIA DEL VIHFRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A L’EPIDÈMIA DEL VIHFRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A L’EPIDÈMIA DEL VIHFRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONATS A L’EPIDÈMIA DEL VIH ////SIDASIDASIDASIDA

Catalunya i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la defensa dels drets 
sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/sida i l’estigma relacionat, com a 
eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de les persones. 

Aquest compromís s’ha demostrat en l'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006; la Llei 5/2008, del 
24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per 
a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i 
homes  i diverses resolucions en el marc dels drets sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol 
de 2015, va ser la Declaració en favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el marc dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible .

Tanmateix, el punt culminant d’aquesta voluntat es va expressar en l’aprovació de l’Acord nacional per 
a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, el passat 6 de març de 2014 
al Parlament de Catalunya, i de manera unànime entre tots els grups polítics.

L’Acord, que va ser impulsat de manera coordinada amb el teixit associatiu de Catalunya en l’àmbit el 
VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre – Plataforma  Plataforma Unitària d’ONG-SIDA de 
Catalunya que aglutina 24 entitats de tot el territori català - , va suposar un fet històric i s’havia de 
materialitzar com un instrument de futur orientat a mantenir el lideratge de Catalunya respecte les 
polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada que garantia un model d’abordatge 
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comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i la qualitat.

Malgrat això, dos anys més tard de la seva aprovació, encara calen esforços per seguir impulsant-lo, 
especialment pel que fa referència al Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen 
amb el VIH, l’objectiu general del qual ha de ser eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i 
a la sida a Catalunya. 

Aquest pacte, segons l’Acord aprovat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un canvi en la imatge del 
VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; vigilar les situacions de discriminació; garantir 
l’accés igualitari a tots els serveis, prestacions i recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i 
reproductius de les persones que viuen amb el VIH, i promoure i posar en pràctica la Recomanació 
200 de l’Organització Internacional del Treball , sobre el VIH i la sida i el món del treball .

I és que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH podria ser l’obstacle 
més gran al qual s’han d’afrontar les persones, les comunitats, els polítics i els líders religiosos que 
treballen en la resposta al VIH. Un esforç important contra l’estigma no només millorarà la qualitat de 
vida de les persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la infecció, sinó que ho farà a 
gran escala per fer front a l’epidèmia. Per aquest motiu, l’any 2015, la mateixa ONUSIDA va iniciar la 
campanya Zero Discrimination Day, amb la qual es reivindica, l’1 de març a nivell mundial, la 
necessitat de sensibilitzar en la defensa dels drets humans i en la necessitat d’acabar amb l’estigma i 
la discriminació relacionats al VIH.

Així doncs, la resposta a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la implicació de tots 
els actors i agents possibles. En aquest sentit, els ens locals, dins del marc que els atribueix la Llei de 
salut pública 18/2009, per la qual poden oferir a la població intervencions que ajudin a incrementar el 
control sobre la seva salut i obtenir així estils de vida més saludables .

Per tot això el Ple de l’Ajuntament  assumeix 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. Impulsar conjuntament amb el govern de la generalitat de Catalunya el Pacte social contra la 
discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu general d’aquest sigui eliminar 
l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya.  Contribuir, des dels ens locals, a 
participar-hi i desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des d’on els municipis i altres 
administracions puguin treballar contra l’estigma i la discriminació en el seu àmbit competencial

2. Prendre el compromís d’incloure missatges centrats en la no discriminació i la no estigmatització, 
i en favor dels drets humans, en totes aquelles accions que es duguin a terme al municipi en l’àmbit 
del VIH/sida.

3. Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els serveis oferts a nivell 
municipal, vetllant perquè no es produeixin situacions de discriminació en el marc de les seves 
competències, així com en les empreses i organitzacions on el govern municipal hi tinguin 
representació.

4. Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les diades 
commemoratives del municipi, com a compromís ferm per fer front a l’estigma i la discriminació 
relacionats al VIH/sida.

5. Sol·licitar als Departaments de Salut i Ensenyament a desenvolupar, conjuntament amb el 
municipi (en el marc dels Consorcis existents, si s’escau), accions i programes dirigits a la promoció 
de la salut sexual de manera integral als centres educatius, on es doni tota la informació adequada 
contra l’estigma i la discriminació relacionats al VIH /sida.

6. Sol·licitar a l’Ajuntament la col·laboració amb les entitats sense ànim de lucre que treballen en 
l’àmbit del VIH/sida a Catalunya des d’una perspectiva comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r de 
Desembre com a plataforma  unitària d’entitats en l’àmbit del VIH/sida a Catalunya, donant el suport 
necessari en la difusió de les seves tasques i activitats .
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7. Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), als Grups Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i al 
Comitè 1r de Desembre, com a plataforma unitària d’ONG-SIDA de Catalunya. 

Alcalde: Aquí també hi ha demanada explicació de vot, no sé si per part, un segon senyor Mur, no sé 
si el Partit Popular té interès en parlar, la CUP tampoc, tampoc Ciutadans. Ara sí, endavant senyor 
Mur, 

Senyor Mur: En tot cas, conscients de què en el municipi ja es fan accions diguem-ne per afavorir el 
que demanàvem en aquesta moció, només faltaria que no féssim res en aquest tema. Nosaltres en 
aquí aportàvem dues idees més, la d'aquest pacte social contra la discriminació de les persones que 
viuen amb la sida i que enteníem que aquest pacte social era un pacte a impulsar conjuntament amb 
el Govern de la Generalitat, cosa que entenem, creiem, que no s'està fent. Per tant era una proposta 
més, no pas per dir aquí no es fa res, sinó simplement afegir una mica de riquesa al que s'està fent, i 
també  la de prendre el compromís d'incloure missatges centrats en la no discriminació, i la no 
estigmatització en favor dels drets humans d'aquelles persones que d'alguna manera tenen aquests 
tipus de malaltia. Eren dos elements que ens semblava que valia la pena reforçar i per això hem 
presentat aquesta moció, conscients de què ja hi ha accions en el municipi en aquesta línia, però 
aquestes ens semblava que la milloraven, o la feien més potent. Gràcies.

Alcalde: Moltes gràcies, no sé si per part de Convergència i Unió. Per part del Grup Socialista, per 
emmarcar la posició, 

Senyor Terrades: Compartim la posició que expressen vostès, tant la compartim que totes aquestes 
accions que plantegen en aquesta moció, en aquests moments les regidories corresponents ja ho 
estan desenvolupant, a més hi ha un Pla en aquest sentit, jo crec que fins i tot hi ha un gran acord, 
vostès li diuen un acord social, hi ha un gran acord a la ciutat, a la comunitat educativa, a tots els 
entorns que treballen aquesta problemàtica per no estigmatitzar a ningú, i també veurà que molta de 
les accions que vostè planteja en aquesta moció estan incorporades en el Programa d'Actuació 
Municipal que està penjat a la web de l'Ajuntament de Granollers. Ara, qualsevol iniciativa, serà 
benvinguda. El marc per discutir aquests temes és la Comissió Informativa .

El Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta deEl Secretari informa que aquesta moció ha estat rebutjada per majoria absoluta per la Junta de    
PortaveusPortaveusPortaveusPortaveus ,,,,    amb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSCamb els vots en contra dels favorables del Grup Municipal del PSC----CPCPCPCP;;;;    els vots a favorels vots a favorels vots a favorels vots a favor    
dels Grups Municipals CIUdels Grups Municipals CIUdels Grups Municipals CIUdels Grups Municipals CIU ,,,,    ERCERCERCERC----AGAGAGAG----AMAMAMAM,,,,    CCCC''''ssss,,,,        CpGCpGCpGCpG----CUPCUPCUPCUP----PA i PPPA i PPPA i PPPA i PP....

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

Alcalde: Gràcies. Obrim el torn de precs, preguntes i interpel·lacions. Partit Popular, alguna pregunta, 
algun prec? La Crida, endavant.
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Senyor Navarro: Volíem fer dues preguntes. La primera era en el sentit d'un article que apareix en El 
9nou de la setmana passada, que es titula així: més gran que la Roca Village, dir que en el 
desenvolupament del sector del PDU, es planteja una superfície comercial de 29.000 metres, molt 
més gran de la que hi ha a la Roca Village. Voldríem saber si el Govern de la ciutat s'ha plantejat 
l'afectació d'aquest projecte sobre el comerç local, si hi ha hagut converses en aquest aspecte amb 
les associacions de comerciants i també doncs si s'ha tingut en compte l'afectació en general a la 
ciutat.

Alcalde: La primera pregunta li responc jo mateix. Miri, no és cert que hi haguin 29.000 metres 
quadrats de superfície comercial, i encara per governar no fa falta només, o no es governa a base de 
titulars o a base de titulars més o menys doncs adients en línies que defensa un o un altre Grup 
Municipal.

El sector de Torre Pardalera el que té és una superfície edificable de 29.000 m quadrats, en els quals, 
entre molts altres usos, s'ha admès l'ús comercial, i l'ús comercial està regulat per la Llei 
d'equipaments comercials, i per tant, és un ús comercial especialitat, en cap cas un Roca Village, és a 
dir, en cap cas es parla ni de comerç vinculat doncs a roba, o en fi, comerç tradicional que coneix la 
nostra ciutat, és comerç especialitzat, comerç vinculat bàsicament a accions o actuacions vinculades 
al món del motor, i en tot cas, la superfície comercial, si vostè llegeix bé l 'article, en tot cas és una nota 
de premsa que ha fet la Generalitat i que defensa la Generalitat, el que explica és que l'ús comercial 
preferentment es tindrà a la planta baixa, que és bastant menys que 29.000 metres quadrats, que és 
tots els edificis que hi ha, que preveu doncs també espais per oficines, per Showrooms, per 
esdeveniments, estem parlant d'un complex que té un munt d'utilitats, amb activitats vinculades al 
Circuit, i el que vol fer, com també és conegut, de motor i, valgui la redundància en aquest cas, i de 
motor econòmic del país, i aquest és la vocació del Pla d'Intervenció del Circuit, posar a l'abast de la 
ciutadania, espais per poder fer del Circuit un espai de referència a nivell econòmic .

I en tot cas el conjunt d'accions que hi ha al Circuit preveuen bàsicament tres accions. Una, el fet de 
ser capaços de captar inversions en matèria productiva i especialment vinculada al motor esport. 
Darrerament hi ha hagut ja inversions que s'han ubicat a Cal Gordí Cal Català i estem convençuts de 
què n'hi haurà moltes i moltes més, o almenys això és el que vivim els que rebem visites d'empreses 
tecnològicament punteres, en molta voluntat i ganes d'estar situades en aquest entorn del circuit.

La segona qüestió és atreure coneixement, és atreure I+D, i per tant, si vostè ha mirat bé el Pla, també 
hi ha un espai clarament definit per tal d'ubicar-hi, universitats, centres tecnològics, i també el que 
preveu i el que permet aquest Pla és agafar la maleta i buscar inversors en aquest sentit. Alguns d'ells 
estan ja actuant, no és casualitat que la Universitat de Vic s'hagui compromès ha portat amb la marca 
UGranollers en aquest entorn i a la ciutat una enginyeria vinculada al motor, que no existeix en aquest 
país, per tant aquí hi ha un àmbit important de recollida d'iniciatives.

I la tercera és també la vocació, la voluntat d'acompanyar accions al Circuit amb històries que tenen 
que veure amb l'atractivitat, i parlant des d'aquest punt de vista també de poder fomentar espais 
vinculats al lleure. Serà una inversió respectuosa, és un Pla Director que està aprovat com a tal Pla 
Director, que cal desplegar, i que s'ha de desplegar amb arguments urbanístics, com són els projectes 
corresponents, i que seran aquells els que ens fitxaran exactament la qualitat arquitectònica i la 
vocació final d'aquest entorn.

En tot cas per avançar el PDU és imprescindible, i alhora també un PDU com aquest que està pensat i 
analitzat en detall per tal de millorar la connectivitat dels espais d'interès des del punt de vista 
ecològic, que preveu augmentar tot el Parc vinculat amb Can Cabanyes, amb la creació d'un segon 
aiguamoll, desplaçant les indústries que avui fan de tap, i per tant, estic convençut que pocs 
plantejaments urbanístics s'han fet en aquest entorn que hagin pensat tant i tant amb la conducció de 
les hipotètiques afectacions medi ambientals, i en tot cas, probablement hi ha pocs plans com aquest, 
que la primera mesura que prenen és la creació del Consell de seguiment medi ambiental, que està ja 
constituït, i que fa una anàlisi exhaustiu de qualsevol incidència. Per tant, els titulars estan molt bé, 
però la realitat és més tossuda que els titulars. Un altre pregunta? 
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Senyor Navarro: Bé, jo voldria fer una precisió, no m'ha respost la pregunta

Alcalde: I tant que l'he contestat

Senyor Navarro: Perdoni senyor Alcalde, jo l'hi he preguntat sobre l'afectació i si se n'ha parlat amb el 
comerç local, i ni una paraula sobre això.

Alcalde: Escolti, primer no estem en temps de rèplica i contrarèplica, però amb molt de gust li 
contestaré. En tot cas, vostè fa la pregunta i jo li contesto, i l'apreciació sobre si li he contestat millor o 
pitjor, no estem en un examen, sinó que estem en una pregunta i una resposta.

No tinc cap problema en contestar-li, efectivament, jo he parlat amb els botiguers locals. No només 
amb els botiguers locals, també, deixi'm aclarir-li, perquè em fa molta gràcia sentir a parlar 
d'obscurantisme en un planejament que porta treballant-se amb llums i taquígrafs, des de l'any 2008, 
que ha estat explicat pel grup de treball que és una entitat formada pels ajuntaments i pel Consell 
Comarcal en què tots els partits polítics, que eren aleshores, doncs en els hemicicles i han participat, 
que és l'Associació de municipis del Circuit, que està integrada per Granollers, Parets, Montmeló i 
Consell Comarcal, i que entre altres coses tenen un Consell de participació que s'ha reunit tres 
vegades, la qual se'ls hi ha explicat fil per randa, cada ratlla que s'anava fent, s'han escoltat totes les 
apreciacions, i per tant puc dir-li que ha estat un planejament molt participat, s'ha discutit aquí el mes 
d'abril, vostès no hi eren, però s'ha discutit aquí en el mes d'abril, s'ha explicat fil per randa, i en 
aquesta mateixa sala, la Regidora d'Urbanisme, aleshores Regidor d'Urbanisme i jo mateix la vam 
explicar a tots els ciutadans que van voler venir a aquesta sala, que estava plena, per tant aquest ha 
estat un Pla explicat, participat, i seguirem explicant-lo, i seguirem fent-lo participatiu. Alguna altra 
pregunta?

Senyor Navarro: Suposo que això de l'obscurantisme anava per nosaltres, en tot cas sí que li voldria 
preguntar si s'han iniciat converses amb els propietaris dels antics cinemes Mundial i si ens poden 
informar de com està aquest tema.

Alcalde: Bé, en tot cas aquesta és una pregunta que li contestarà la Regidora d'Urbanisme, endavant, 
senyora Oliveres,
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Senyora Oliveres: Si, hola, molt bona nit a tothom. En relació a la pregunta que em formuleu, afirmar 
que efectivament tal com em sembla que informava un diari aquesta mateixa setmana doncs s'han 
iniciat les converses amb els propietaris dels antics cinemes Mundial, de fet con saben molt 
possiblement, els consta que es van iniciar arrel de l'estat de la coberta i el seguiment que els tècnics 
municipals estaven fent de l'estat de deteriorament de la mateixa. I en tot cas han prosseguit a fi i a 
efecte de canalitzar i resoldre la situació urbanística d'aquesta finca, que es va concretar en la firma 
d'un conveni l'any 2005 i que en tot cas és un conveni que caldrà reeditar, per tant confirmar que hi ha 
converses en marxa, i per tant els treballs prossegueixen tal com en algun moment s 'ha anunciat.

Alcalde: Moltes gràcies. Més preguntes? En tot cas a l'hora d'explicar les xifres no em tingui en 
compte les xifres exactes, perquè no les tinc de memòria, en tot cas les hi precisaré, les de 
superfícies, com pot imaginar, jo ara de memòria li contesto, puc haver comes un error que en tot cas 
tindrem ocasió de discutir-lo en la Comissió Informativa.

Senyor Navarro. No li tindrem en compte, no pateixi.

Alcalde: Molt bé, perquè jo també sóc humà com vostè, i també m'equivoco.

Senyor Navarro: Molt bé.
 

Alcalde: Més preguntes? No? Per part d'Esquerra? Sí? Endavant,

Senyor El Homrani: Sí, un dels temes que s'ha parlat en les mocions ha sigut una miqueta la 
reivindicació de les treballadores i treballadors de les subcontrates de neteja. A l'anterior Ple, el 29 de 
març, al torn de preguntes, des del nostre Grup Municipal vam preguntar per quin motiu no s'havia 
presentat el Consistori a les convocatòries del Tribunal Laboral de Catalunya, que els hi havia fet 
arribar.

No ens van poder contestar aquesta pregunta, i com que per persistència no serà, preguntem si ens 
respondran per quin motiu no va anar a les convocatòries del TLC l'Ajuntament, com fan la majoria 
d'ajuntaments, que tampoc tenen una relació laboral directa amb els treballadors i treballadores, però 
que són una part afectada i per aquest motiu el Tribunal Laboral els convoca.

Alcalde: Bé, en tot cas amb molt de gust a la Informativa podrem analitzar aquest tema en detall, els 
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emplacem a la Informativa. Més preguntes? Pregui

Senyor El Homrani: També al Ple de la setmana passada, vostè mateix com Alcalde, va acusar 
públicament a la meva companya Núria Maynou de malmetre el ROM, per la seva intervenció sobre 
un tema no relacionat amb l'expedient que es votava. I ara vostès acaben de malmetre el ROM, i volia 
que quedes en acta, han malmès el ROM, i han malmès la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, article 105, en la qual es diu que a una pregunta que es fa en el Ple, si no es respon en el 
mateix Ple, hi ha l'obligació de respondre en el següent Ple, i davant d'això únicament el prec que de 
la mateixa manera que s'acusa a altres regidors de malmetre el ROM, que el Govern Local no malmeti 
el ROM. Ja està.

Alcalde: Insisteixo en la Comissió Informativa per analitzar amb detall el que vostè planteja. Més 
qüestions? Per part de Convergència i Unió, no? En tot cas quedem a disposició de les persones que 
ens acompanyen. Persones que vulguin intervenir.

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